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brasilia recebe a visita do 
presidente da guiana 

Pronunciamento do Presidente Jose 
Sarney, no banquete em homenagem 
ao Presidente da Republica 
Cooperativista da Guiana, Hugh 
Desmond Hoyte, em 4 de outubro de 
1989 

Aceite, Senhor Presidente e estimado ami
go, minhas mais calorosas boas-vindas, 
extensivas aos ilustres integrantes de sua 
comitiva. 

E um prazer renovado voltar a recebe-lo 
em meu pals. 

Em marc;o ultimo, por ocasiao de minha 
grata visita ao vosso pals, tive o privih~gio 
de ouvir de Vossa Excelencia valiosas con
siderac;oes sabre a inserc;ao de nosso 
continente no cenario politico mundial. 

A marca de pragmatismo e lucidez, o es
pfrito de cooperac;ao que Vossa Excelen
cia imprime a atuac;ao internacional da 
Guiana estao plasmados na vitalidade de 
sua polftica externa. 

E notavel a lideranc;a guianense no seio do 
movimento nao-alinhado. 

Tambem notaveis sao os esforc;os que de
senvolve em prol da integrac;ao regional. 

Dizia em marc;o, na bela cidade de Geor
getown, que Brasil e Guiana muito tem em 
comum. 

Estamos juntos na luta pelo desenvolvi
mento. 

Solidarios, enfrentamos uma conjuntura 
economica internacional injusta, onde o 
peso insuportavel da dfvida externa, o pro-

tecionismo comercial dos pafses desen
volvidos, o aviltamento dos pre9os das 
materias-primas, as tentativas de controle 
oligopolfstico das informa96es e das tec
nologias de ponta restringem o acesso de 
nossas sociedades ao bem-estar e ao pro
gresso. 

Vemos na coopera9ao regional uma das 
ferramentas mais eficazes para a supera
c;ao dos entraves ao desenvolvimento. 

Temos de unir nossas vontades. 

Vamos todos fazer deste continente um 
conjunto cada vez mais coeso de na96es, 
irmanadas em torno de ideais comuns de 
paz, democracia, liberdade e prosperida
de. 

Juntos, nossa voz sera mais forte, e mais 
eficaz nossa contribuic;ao para o estabele
cimento de uma ordem internacional justa 
e participativa. 

Vao Ionge os tempos em que podfamos 
depender da ajuda concessional do exte
rior para a superac;ao de nossos proble
mas. 

Hoje nos valemos sobretudo de n6s mes
mos em nossa luta constante contra a po
breza, a doenc;a, o analfabetismo, a mise
ria. 

Brasil e Guiana conclufram, ha menos de 
um ano, instrumento abrangente que sim
boliza a vontade polftica de nossos gover
nos de conjugar esforc;os, de cooperar em 
varias frentes. 

Trata-se do "Programa de Trabalho de 
Georgetown", cujos resultados positives ja 
comec;am a aparecer. 
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Estamos tambem juntos na luta contra o 
terrrvel flagelo que e 0 narcotrafico. 

Com este objetivo estabelecemos acordo 
bilateral especffico em setembro passado. 

Ha, por outre lade, boas possibilidades de 
que venhamos a compartir experiencias 
para o desenvolvimento agropecuario da 
regiao guianense do Rupununi, com base 
em pesquisas ja realizadas pela EMBRA
PA, na area do aproveitamento do cerra
do. 

Desejamos prestar nossa contribuicrao so
lidaria ao Governo amigo de Vossa Exce
lencia, para a superacrao, em carater de 
emergencia, das dificuldades que enfrenta 
no setor energetico. 

A intencrao demonstrada pelos nossos go
vernos de conjugar esforcros para viabilizar 
a construcrao da estrada entre Mabura Hill 
e Lethem significara passe importante pa
ra a integracrao comercial, economica e 
cultural de nossas areas fronteiricras. 

Significara certeza de progresso e desen
volvimento para as populacroes de brasilei
ros e guiananses, de urn e outre lade da 
fronteira. 

Senhor Presidente, 

A visita de Vossa Excelencia e extrema
mente oportuna. 

Aprofundaremos os lacros de amizade en
tre o Brasil e a Guiana. 

Examinaremos novas formas de acrao 
con junta. 

Vamos seguir transformando em realida
de o potencial de colaboracrao de dois par
ses que tanto tern em comum. 

Estou firmemente convencido de que uni
dos descortinaremos novos horizontes de 
harmonia, prosperidade e paz para os po
vos da Guiana e do Brasil. 

Vamos, pois, trabalhar juntos. 
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lnspirados por esse desejo, convido todos 
os presentes a comigo erguerem suas ta
cras, num brinde a saude e felicidade pes
soais do Presidente e da Senhora Hoyte e 
a amizade que preside as relacroes entre 
os povos da Guiana e do Brasil. 

Declara~ao Conjunta Brasil - Guiana 

Convidado por Sua Excelencia o Presi
dente da Republica Federativa do Brasil, 
Doutor Jose Sarney, o Presidente da Re
publica Cooperativista da Guiana, Sua Ex
celencia o Senhor Hugh Desmond Hoyte 
S.C., efetuou visita oficial ao Brasil, entre 
os dias 3 e 7 de outubro de 1989. 0 Presi
dente Hoyte foi acompanhado pela Se
nhora Joyce Hoyte e importante Delega
crao. 

Durante sua permanemcia em Brasilia, o 
Presidente Desmond Hoyte realizou visita 
de cortesia ao Presidente do Supremo Tri
bunal Federal, Sua Excelencia o Ministro 
Jose Neri da Silveira, e ao Presidente da 
Camara dos Deputados, Sua Excelencia o 
Deputado Antonio Paes de Andrade. Visi
tou tambem o Estado de Sao Paulo, onde 
fez visita de cortesia a Sua Excelencia o 
Governador Orestes Quercia, bern como 
o Estado da Bahia, onde efetuou visita de 
cortesia a Sua Excelencia o Governador 
Nilo Coelho. 

0 ilustre visitante manteve conversacroes 
com o Presidente Sarney sobre as rela
croes entre os dois parses, bern como sa
bre outros assuntos de interesse mutua. 
Ressaltaram, alem do mais, a importancia 
davis ita para o estreitamento dos lacros de 
amizade e cooperacrao, ja tradicionalmen
te existentes entre o Brasil e a Guiana, que 
podera dar impulse a novas possibilida
des de intercambio e acroes conjuntas bi
laterais. Como resultado desse dialogo, 
ambos os Presidentes decidiram subscre
ver a seguinte: 

Declaracrao Conjunta 

1 . Ao passar em revista as relacroes 
bilaterais, os dais Chafes de Estado reco-
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nheceram a relevancia do Programa de 
Trabalho ·de Georgetown, firma do em se
tembro de 1988, como instrumento dedi
namizac;ao do intercambio tecnico e 
cientffico entre os dais pafses. Expressa
ram sua satisfac;ao com os resultados pra
ticos desta cooperac;ao e coincidiram no 
seu prop6sito de continuar conjugando 
esforc;os para tornar esse Programa cada 
vez mais proveitoso para ambos os 
pafses. 

2. Ambos os Presidentes manifesta
ram aprec;o pelo resultado das atividades 
empreendidas conjuntamente no ambito 
da Cooperac;ao Tecnica. Reiteraram o seu 
desejo de ver ampliado ainda mais o esca
pe dessas atividades e, nesse sentido, 
acolheram com satisfa<;ao a firma, pelo 
Ministro das Relac;oes Exteriores do Brasil 
e pelo Ministro dos Neg6cios Estrangeiros 
da Guiana, do Plano de Metas em Materia 
de Cooperac;ao Bilateral nos Setores de 
Agricultura, Saude (endemias tropicais), 
Recursos Florestais, Minerac;ao e Energia. 

3. 0 Presidente Jose Sarney salien
tou a disposic;ao do Governo brasileiro de 
enviar missao tecnica a Guiana para ana
lisar, conjuntamente com as autoridades 
guianenses competentes, a possibilidade 
de instituic;oes brasileiras contribufrem na 
implementac;ao do Programa de Recupe
rac;ao Economica a ser implant~do no re
ferido pais. 

4. Os dais Mandataries expressaram 
sua satisfac;ao com o exito das atividades 
ja iniciadas nas varias areas previstas no 
Programa de Trabalho de Georgetown, es
pecialmente nos campos da Agricultura, 
da Energia e da Saude. 

5. 0 Presidente Hoyte expressou sua 
satisfac;ao pelo empenho do Governo bra
sil eire em prestar ajuda emergencial a 
Guiana a fim de debelar a crise energetica 
que ora assola o pais. 0 Presidente Sar
ney, por sua vez, afirmou sua disposic;ao 
de continuar a colaborar com a Guiana, 
para encontrar uma soluc;ao, nao s6 emer
gencial, mas tambem de Iongo prazo, para 

as dificuldades energeticas que ora ate
tam o povo guianense. Nesse sentido, os 
dais Presidentes ressaltaram a convenien
cia de que, no esforc;o de soluc;ao de Iongo 
prazo para a questao, e tendo em vista o 
espfrito integracionista que norteia as re
lac;oes entre os dais pafses da regiao, Bra
sil e Guiana nao descartem a possibilidade 
de associarem-se a terceiros pafses que 
possam prestar cooperac;ao na area de 
energia. 

6. Nesse contexte, manifestaram sua 
satisfac;ao com a assinatura, pelos Chan
celeres de ambos os pafse,s, do Memoran
dum de Entendimento na Area de Energia, 
como objetivo de tornar operacional, no 
mais curta prazo possfvel, a cooperac;ao 
energetica entre os dais pafses. 

7. Expressaram, ademais, satisfac;ao 
com as negociac;oes bilaterais relativas a 
dfvida da Guiana para como Brasil, nego
ciac;oes essas que se encontram em anda
mento e que estao sendo conduzidas em 
termos e condic;oes satisfat6rias para am
bos os pafses. Tais negociac;Oes basea
ram-se nas diretrizes estabelecidas pelo 
"Grupe dos Oito• (G-8) para urn tratamento 
abrangente e concessional da questao da 
dfvida intralatino-americana. 

8. Os dais Presidentes manifestaram 
a intenc;ao de conjugar esforc;os com o 
objetivo de viabilizar a construc;ao da rode
via entre Mabura Hill e Lethem, a fim de 
completar a conexao rodoviaria entre 
Georgetown e o territ6rio brasileiro. Neste 
sentido, manifestaram sua satisfac;ao com 
a assinatura, pelos Chanceleres de ambos 
os pafses, do Protocolo de lntenc;oes entre 
o Governo da Republica Federativa do 
Brasil e o Governo da Republica Coopera
tivista da Guiana para Completar a lnterco
nexao dos Sistemas Viarios do Brasil e da 
Guiana, atribuindo particular importancia a 
realizac;ao de esforc;os em prol do desen
volvimento regional dos territories dos 
dais parses, situados pr6ximos a fronteira 
comum. Manifestaram o desejo de que 
terceiros pafses possam prestar apoio a 
este esfor~ de desenvolvimento comum 
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que tern como premissa o conceito de 
integrac;ao sub-regional. 

9. Os dois Presidentes congratula
ram-se pela assinatura, em Georgetown, a 
16 de setembro de 1988, do Acordo sobre 
Prevenc;ao, Controle, Fiscalizac;ao e Re
pressao ao Uso lndevido e ao Trafico llicito 
de Entorpecentes e Substancias Psicotr6-
picas. Ao amparo deste Acordo, os dois 
Governos deverao realizar, em breve, a 
primeira reuniao bilateral sobre o tema. 

1 0. Ambos os Presidentes manifesta
ram disposigao de que seja negociado 
Acordo Comercial de Alcance Parcial ao 
amparo do Artigo 25 do Tratado de Mon
tevideu - 1980. Concordaram em que tais 
negociag6es devam estar concluidas no 
prazo de noventa dias a partir do final da 
presente visita presidencial. Externaram, 
ainda, a esperanc;a de que esse novo ins
trumento venha a propiciar uma amplia
gao e diversificagao das trocas comerciais 
bilaterais. 

11. Os dois Presidentes referiram-se a 
conversac;6es entre ambos os Governos 
relativas ao estabelecimento de uma Zona 
Franca de Comercio na Guiana nas linhas 
da Zona Franca de Manaus, e concorda
ram em que esforgos sejam feitos no sen
tide da pronta conclusao de urn Acordo 
apropriado nesse ambito. 

12. Concordaram na importancia de 
que seja realizada avaliac;ao das linhas de 
transporte entre o Brasil e a Guiana e sub
seqOentemente assegurado urn sistema 
de transporte mais rapido e eficiente, com 
o objetivo de facilitar o trafego de pessoas 
e aumentar o fluxo comercial entre os dois 
paises. 

13. Dentro desse espfrito, registraram 
com satisfac;ao o restabelecimento, desde 
o ultimo encontro presidencial. da linha re
gular de passageiros, carga e correio da 
"Cruzeiro", para Georgetown. 0 Presiden
te do Brasil externou sua confianc;a em que 
o Governo da Guiana, em consonancia 
com o que ficou estipulado no Programa 
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de Trabalho de Georgetown, proporciona
ra o apoio necessaria a Cruzeiro do Sui pa
ra o born funcionamento e a continuidade 
dos referidos servic;os. 

14. 0 Presidente Sarney manifestou a 
disposigao de seu Governo em prestar 
cooperac;ao a Guiana para o desenvolvi
mento pecuario e agricola da Regiao do 
Rupununi, a partir de pesquisas realizadas 
pela EMBRAPA na area de aproveitamen
to do cerrado. Concordou igualmente na 
troca de informag6es com os pertinentes 
6rgaos tecnicos da Guiana. 

15. Ambos os Presidentes concorda
ram em intensificar as relac;6es na area 
cultural e academica, particularmente no 
que se refere a cooperac;ao entre universi
dades da Guiana e as Universidades Fe
derais do Amazonas e do Para. 

16. Os dois Presidentes consignaram 
sua satisfagao pelo progresso das conver
sag6es havidas entre o Governo do Esta
do do Amazonas eo Ministerio do Comer
cia e Turismo da Guiana, com vistas a assi
natura de Acordo de Cooperac;ao na Area 
do Turismo. 

17. No tocante a situac;ao internacio
nal, os dois Presidentes ressaltaram que a 
evolugao positiva do relacionamento entre 
as superpotencias contribuiu para a dimi
nuigao das tens6es internacionais. Obser
varam tambem a revitalizac;ao de meca
nismos decis6rios multilaterais. Concor
daram, no entanto, em que e necessaria 
assegurar que tal revitalizac;ao nao ocorra 
de modo seletivo, apenas naquelas areas 
de interesse das superpotencias. Nesse 
sentido, caberia aos pafses em desenvol
vimento unirem seus esforc;os para pro
mover uma observancia integral dos prin
cfpios e dispositivos da Carta das Nag6es 
Unidas, tanto pelos grandes quanta pelos 
pequenos pafses, de modo a salvaguardar 
a igualdade de direitos e obrigac;6es entre 
seus membros. 

18. No campo do desarmamento, os 
dois Mandataries reiteraram a necessida-



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

de de os pafses em desenvoMmento de
fenderem os seguintes princfpios, frente 
a superpot6ncias e outros parses militar
mente mais significativos: a atribul~o de 
prioridade ao componente nuclear do de
sarmamento, em especial no que se refere 
A prevenc;Ao da guerra, cessa~o (ja corrl
da armamentista e prom~o do desar
mamento nuclear; a defesa da preven~o 
da corrida armamentista ao espa90 exte
rior; a condenac;&o de doutrlnas como a 
da dissuasao, que subordinam a seguran
c;a da comunidade internacional a determi
nantes estrategicos das alianc;as militares, 
procurando legitimar a posse de armas 
nucleares como meio efetivo de assegurar 
a paz e a seguranc;a internacionais; a en
fase na necessidade de preservar o direito 
ao livre desenvolvlmento da energia nu
clear para fins pacfficos; e a reivindica~o 
de uma participac;&o eqOitativa de todos 
os parses nas decisoes sobre desarma
mento, tema de importAncla e interesse 
.universals. 

19. Registraram as medidas tomadas 
para implementar o Protocolo de Brazza
ville e os Acordos de Nova Yorke aspers
pectivas por eles abertas para a imple
mentayao da Resoluoao 435 do Conselho 
de Seguranc;a das Na¢es Unldas rumo a 
efetiva lndepend6ncia da Namfbla. Ex
pressaram, lgualmente, pre9cupac;8o pela 
persistencia de tensoes na Africa Austral e 
concordaram em que a paz definitiva na 
regiao s6 podera ser alcanc;ada quando 
for eliminado o odioso regime do apart
heid. 

20. Os dois Presidentes registraram, 
com satisfayao, a adoyao, por unanimi
dade, pelo Conselho de Seguranc;a, da 
Resoluyao 632, que tornou possfvel a As
sembleia Geral das Na¢es Unldas o esta
belecimento da UNTAG e o infcio do 
processo destlnado as elel¢es e a lnde
pend6ncia da Namfbia. Expressaram a 
esperanc;a de que este processo possa 
desenvolver-se sem interru~o e rigoro
samente de acordo com as Resolu¢es 
435 e 629 do Conselho de Seguranc;a. 

21. Em rela~o a situac;Ao no ·oriente 
Medio, expressaram seu apoio a causa 
palestina, no seu direito de autodetermina
c;ao, retorno e criac;Ao de um Estado pr6-
prio, a conviv6ncia pacffica dos Estados 
na regiao, estabelecidos dentro de frontei
ras internacionalmente reconhecidas, e a 
convocayao de uma Conferencia lnterna
cional de Paz sobre o Oriente Medio, com 
a presenc;a, em pe de igualdade com as 
demais Delega¢es, da OLP como legfti
ma representante do povo palestine. Ex
pressaram finalmente o desejo de que o 
dialogo entre o Governo dos Estados Uni
dos e a OLP possa constituir contribuiyao 
adicional para o encontro de uma soluc;Ao 
pacifica para a crise do Oriente Medio. 

22. Os dois Presidentes, ao examina
rem a atual situac;ao no LJbano, manifests
ram profunda preocupac;Ao com o agra
vamento da crise que enluta o pais amigo 
e expressaram sua esperanc;a de uma so
luyao breve ao conflito, que assegure a in
dependencla, a integridade territorial e a 
unidade nacionallibanesas. Expressaram, 
ao mesmo tempo, seu apoio a tarefa, do 
Comite Tripartite da Uga dos Estados Ara
bes. Consideraram que essa missao po
dera desempenhar papel construtivo na 
busca de soluc;Ao para a crise libanesa e 
manifestaram sua esperanc;a pelo exito da 
referida missao. 

23. Ao passar em revista o papel das 
Zonas de Paz para o fortalecimento da paz 
e da seguranc;a internacionais, ambos os 
Presidentes saudaram o reiterado apoio 
dado pelas Na¢es Unidas aos objetivos 
da Zona de Paz e de Cooperac;ao do A
tlAntica Sui e recordaram o importante pa
pel do Governo da Guiana em promover a 
criayao de uma Zona de Paz no Caribe. 

24. Em relaoao a crise na America 
Central, os dois Mandataries recordaram 
os esfor90s de ambos os parses na busca 
de um encaminhamento negociado do 
conflito, baseado em esfor90s precipua
mente regionais. Avaliaram que os proble
mas daquela regiao devem ser encon
trados, sobretudo, pelos pr6prios paises 
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centro-americanos, e reafirmaram sua 
condenagao quanta ao uso ou ameaga do 
uso da forga, bern como sua adesao aos 
principios de nao-intervengao e nao-inter
ferencia nos assuntos internes dos Esta
dos. Ressaltaram, ademais, o papel posi
tive que nesse processo desempenham 
tanto a OEA como as Nac;6es Unidas. 

25. Reiteraram seu apoio ao processo 
de pacificac;ao regional, no ambito dos 
procedimentos de Esquipulas II, confirma
do nas Reuni6es de Cupula de Sao Jose, 
Sao Salvador, Tegucigalpa e Tela. Os dois 
Presidentes expressaram sua confianc;a 
em que os Acordos de Paz na America 
Central sejam respeitados por todas as 
partes e acolheram, com satisfac;ao, as 
medidas tomadas no sentido da criac;ao 
de mecanismos de verificac.tao in situ, bern 
como em relagao a democratizac;ao e in
tegrac;ao na America Central. Os dois 
Chafes de Estado ressaltaram, por ultimo, 
que a paz na America Central e responsa
bilidade de toda a comunidade internacio
nal, que devera contribuir para a solugao 
da crise apoiando seu processo de recu
perac;ao s6cio-economica. 

26. Os dois Presidentes expressaram 
sua preocupac;ao diante da grave crise por 
que passa o Panama, que ambos acom
panham com aten9ao. Elogiaram o traba
lho desenvolvido pela Missao Especial da 
OEA, no cumprimento do mandata defini
do pela XXI Reuniao de Consulta da Orga
nizac;ao, e exortaram todos os participan
tes do dialogo politico naquele pafs a que 
envidem novos e ingentes esforc;os no 
sentido de chegar a um acordo nacional 
que assegure a vigencia dos princfpios 
democraticos no livre exercfcio da sobera
nia e autodeterminac;ao do povo pana
menho. Sublinharam a importancia de que 
os caminhos para uma soluc;ao a crise 
sejam encontrados pelos pr6prios pana
menhos, reafirmando sua adesao aos 
princfpios da nao-intervenc;ao e do respei
to aos Tratados. 

27. Ao examinarem os recentes acon
tecimentos na Colombia, ambos os Presi-
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dentes manifestaram sua preocupac;ao 
com a escalada de violencia causada pe
las atividades ilfcitas ligadas ao trafico in
ternacional de drogas e expressaram sua 
solidariedade para com o Governo e o 
povo colombianos, diante de sua firme e 
corajosa luta contra esse problema, que 
se ve agravado pel a deteriorac.tao da situa
c;ao economico-financeira dos pafses da 
America Latina. 

28. Os dois Presidentes reafirmaram 
sua satisfagao com a crescenta coopera
gao que se vern verificando entre os movi
mentos de integrac;ao da America Latina e 
do Caribe, bern como concordaram em 
que tal cooperac;ao pode conduzir a inten
sificac;ao do processo de integragao na 
regiao. Nesse sentido, lembraram o Co
municado emitido ao final do encontro en
tre o Presidente da Venezuela e os cinco 
Chafes de Governo dos Pafses da CARl
COM, o qual defende especificamente o 
objetivo acima indicado. 

29. Os dois Chafes de Estado reafir
maram a importancia fundamental de pro
mover o desenvolvimento e, ao mesmo 
tempo, garantir a conservac.tao do patrimo
nio ecol6gico da Regiao Amazonica. Nes
sa contexte, salientaram o alcance das ini
ciativas tomadas no ambito do Tratado de 
Cooperac.tao Amazonica e, particularmen
te, a importancia dos princfpios contidos 
nas Declarag6es de Sao Francisco de Qui
to e da Amazonia, respectivamente de 
marc;o e maio de 1989. Da mesma forma, 
reafirmaram sua adesao aos principios 
contidos na Declaragao de Brasilia, apro
vada pela VI Reuniao Ministerial sobre o 
Meio Ambiente na America Latina e no Ca
ribe. Destacaram ser essencial que aos 
pafses em desenvolvimento seja assegu
rado livre acesso a tecnologias nao-polui
doras e a novas fluxes internacionais de fi
nanciamento para a implanta9ao de proje
tos e programas nacionais de conserva
c;ao ambiental, dentro de um espfrito de 
cooperagao autentico e em estrito respei
to ao principia da soberania dos Estados 
sobre a utilizac;ao de seus recursos natu
rais. 
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30. Reiteraram seu apoio ao Tratado 
de Coopera~ao AmazOnlca como foro 
~ropriado para a dlscussao das questoas 
de interesse comum dos pafses da Regiao 
AmazOnica e como instrumento apropria
do para delinear polfticas conjuntas. Enfa
tizaram a importAncia da cria~ao da 
Comissao Especial do Meio Ambiente no 
Ambito do Tratado, durante a Ill Reuniao 
de Chanceleres, em Quito, e recordaram 
a relevAncia dos objetivos da Comissao, 
que incluem o estrmulo a pesquisas am
bientais com vistas a melhor conhecer as 
caracteristicas naturals da regiao, prevenir 
amea~s a seu patrimOnio natural, estudar 
metodologlas de avalia~ao de lmpacto 
ambiental, elaborar programas e projetos, 
examinar ofertas de coopera~o em sua 
area de competllncia e a possibilidade de 
compatibiliza~o de legisla~oes ambien
tais. Salientaram, igualmente, a proximi
dade do I Encontro dos Ministros dos 
Transportes dos parses-membros do TCA, 
que por iniciativa brasileira se realizara em 
Manaus, de 24 a 27 de outubro pr6ximo, e 
a importAncia de coordenar posi9{>es du
rante a Reuniao. 

31. 0 Presidente Hoyte reiterou o 
apoio do Governo da Guiana para que o 
Brasil sedie a Confer6ncia Mundial sobre 
Meio Ambiente em 1992, e a necessidade 
de que tal Confer6ncia seja precedida de 
Reuniao Especial dos Parses Nao-Aiinha
dos e outros parses em desenvolvimento, 
que lhes permita coordenar suas posiQOes 
antes da citada Confer6ncia Mundial. 0 
Presidente Sarney expressou sua satlsfa
~o com o apoio da Guiana e afirmou que 
o endosso recebido da recente Reuniao 
de Cupula de Belgrado do Movimento 
Nao-Aiinhado constitui passo importante 
na dir~o de uma decisao positiva a ser 

tomada pela 441 Sessao da Assembleia 
Geral das Na~s Unldas no Ambito da 
Confer6hcia. 

32. No contexto das relac;Oes econO
micas lnternacionais, os dois Presidentes 
reconheceram que os parses em desen
volvimento v6m enfrentando uma situa~o 
crescentemente adversa, como resultado 
da lntensifica~o do protecionismo no co
mercio internacional e da transfer6ncia de 
elevados montantes de recursos financei
ros para o exterior, em fun~o da necessi
dade de os parses cumprirem com as 
obriga9{>es decorrentes de suas dfvidas 
externas. Tais condi9{>es comprometem 
as perspectivas de desenvolvimento eco
nOmico e social dos parses devedores. 

33. A prop6sito dos problemas econO
micos dos parses em desenvolvimento, 
enfatizaram que a intensifica~o dos esfor
~os coletivos regionais e continentals e de 
vital importAncia para a supera~o dos 
obstaculos que ora se antepoem ao pro
cesso de crescimento econOmico, crucial 
para reverter a estagna~o econOmlca a 
que esta sujeita a grande maioria dos 
parses da America Latina e do Caribe. 

34. Ao termino da visita, ambos os Pre
sidentes mostraram-se sumamente satis
feitos com as conversa~oes mantidas e 
com os resultados alcan~ados. 0 Presi
dente Hoyte expressou seu profundo re
conhecimento pela hospltalldade que lhe 
foi dispensada, bern como a sua mulher e 
a sua comitiva, durante sua perman6ncla 
no Brasil. 

Brasma, em 4 de outubro de 1989. 

JoMs.m.y 
Hugh Dumond Hoyle 
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iii reuniao dos presidentes 
do mecanisme permanente de 

consulta e concerta~ao politica 

Discurso do Presidente Jose Sarney 
em lea, Peru, em 11 de outubro de 
1989 

Senhor Presidente da Republica do Peru, 
meu prezado amigo Alan Garda, 

Meus prezados amigos, Presidentes 
Carlos Saul Menem, 
Virgilio Barco, 
Carlos Salinas de Gortari, 
Julio Marfa Sanguinetti e 
Carlos Andres Perez, 

Agrade<;o ao povo e ao Governo do Peru 
a calorosa acolhida com que nos esUio 
distinguindo, neste extraordinario pafs. 

A qui vicejou, muito antes do aparecimento 
do colonizador europeu, o genic aut6cto
ne da America, cujo legado constitui para 
todos motive de inspira<;ao permanente. 

Gostaria igualmente de saudar a presen
<;a, pela primeira vez neste Grupo, dos 
Presidentes Carlos Saul Menem, Carlos 
Salinas de Gortari e Carlos Andres Perez, 
cuja sabedoria, estou seguro, ampliara a 
dimensao deste foro de concerta<;ao e en
riquecera seu acervo de realiza<;oes. 

Senhores Presidentes, 

Ha mais de dois anos, em Acapulco, esta
belecfamos as linhas basicas deste meca
nisme de entendimento e de concerta<;ao. 

Em Punta del Este, aprofundamos refle
xoes sobre nossas realidades e amplia
mos areas de convergencia. Assentamos 
as bases para a ado<;ao de medidas em 
prol da integra<;ao, do desenvolvimento e 
do bem-estar de nossos povos. 

T emos atuado coordenadamente em di
versos foros regionais e internacionais. 
Em pouco tempo, nosso mecanisme tor
neu-se um fator relevante no cenario diplo
matico mundial. 

Conseguimos dar novo alento ao proces
so de integragao regional. 

Ate o final da pr6xima decada, a America 
Latina tera mais de 400 milhoes de habi
tantes - um notavel mercado, com um PIB 
com mais de 1 trilhao de d61ares. Temos 
diante de n6s a tarefa hist6rica de transfer
mar nossa regiao num espa<;o economico 
integrado, de forma a habilita-la a ingres
sar na era das economias de conjunto. 

A integra<;ao deve ser obra solidaria dos 
Governos, dos agentes economicos, de 
toda a sociedade. Um objetivo comparti
lhado que conduzira a moderniza<;ao, efi
ciencia e competitividade da estrutura pro
dutiva regional. 

Para que isso ocorra, torna-se essencial 
assegurar, acima de tudo, a preserva<;ao 
dos valores democraticos em nossa re
giao. Tive ocasiao de ressaltar ha poucos 
dias, ao abrir o debate geral da Assem
bleia Geral das Na<;oes Unidas, o extraor
dinariq vigor da democracia em nossa re
giao. E, de fato, latino-americana a maior 
e mais vigorosa onda de democracia que 
o mundo conheceu no p6s-guerra. Che
garemos ao final de 1989 com o continen
te sui-americana totalmente democratiza
do. 

A reconquista das institui<;oes democrati
cas inspirou a cria<;ao do nosso Grupo, 
tornando-se o seu principal esteio. Foi 
uma tarefa ardua, que demandou esfor<;os 
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extraordin{uios e grande mobilizac;:ao de 
nossas sociedades. 

E, pois, com apreensao que somos leva
des a contrastar os progresses verificados 
no plano institucional em nossa regiao 
com a indisfarc;:avel deteriorac;:ao dos pa
droes de vida de nossas populac;:6es. Es
tamos chegando ao final dos anos 80 vi
timados, porque apontam para o debilita
mento economico da America Latina. 

Retrocedemos nesta decada boa parte do 
caminho que, com sacriflcio, tfnhamos 
conseguido veneer. Nos anos 70, o PIB 
per capita de nos sa regiao aumentou 40%. 
Em 1988, levan do em conta o crescimento 
demogratico, registrou-se uma queda real 
de 7% em comparac;:ao aos nfveis de 1980. 

lsto e decididamente inaceitavel. 

Essa triste realidade foi causada basica
mente pela brusca interrupc;:ao e pela in
versao ilogica do fluxo de capitais exter
nos. 

A crise da dfvida externa simboliza hoje o 
impasse a que chegaram as relac;:6es eco
nomicas e financeiras internacionais. Sua 
persistencia impede o nosso desenvolvi
mento e poe em risco a estabilidade regio
nal. Confrontamo-nos com uma ordem 
economica internacional que nos transfor
mou em exportadores lfquidos de capitais. 
Tornamo-nos agentes de urn Plano Mar
shall as avessas. Estamos financiando, 
em ultima instancia, o consumismo dos 
pafses desenvolvidos. Eis af uma equac;:ao 
que nao fecha, e cujas incognitas preci
sam ser resolvidas a tempo de evitar uma 
verdadeira catastrofe que afetara o siste
ma internacional como urn todo. Nao se
remos nos certamente as unicas vftimas. 

Mas nao residem apenas na questao da 
divida as raizes de nossas dificuldades. A 
America Latina tern sido tambem exclufda 
do processo de acelerada transformac;:ao 
cientffica e tecnologica que tomou conta 
do mundo nas ultimas decadas. 

0 saber e urn bern do patrimonio da huma-
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nidade. Sua aquisic;:ao integra o processo 
historico universal. Nao pode ser apropria
do de forma exclusiva, transformado em 
mercadoria ou muito menos em instru
mento de dominac;:ao. 

A universalizac;:ao do acesso aos frutos da 
ciencia e da tecnologia constitui reivindica
c;:ao de que nao podemos abrir mao. Deve
mos inscreve-la como meta altamente pri
oritaria na nossa agenda. 

Outra questao a que devemos dar trata
mento prioritario e a da ecologia. Preocu
pam-nos cada vez mais as distorc;:6es com 
que este tema vern sendo debatido inter
nacionalmente. 

Nossos pafses nao podem admitir limita
c;:oes a seus esforc;:os de desenvolvimento. 
A questao ambiental deve ser discutida 
~ob uma perspectiva ampla e equilibrada. 
E inaceitavel urn conceito de desenvolvi
mento ecologicamente sustentavel que 
atribua apenas aos paises em desenvolvi
mento a tarefa de assegurar o equilfbrio 
ecologico do planeta. Na realidade, com
pete aos pafses industrializados historica 
e presentemente a responsabilidade pelos 
danos causados ao meio ambiente global. 
A eles, portanto, a responsabilidade princi
pal de criar condic;:6es para que esta ques
tao seja encaminhada satisfatoriamente 
para todos. 

A pior poluic;:ao e aquela que nasce da po
breza. Nao e justo que sejamos responsa
bilizados por danos ao ecossistema de
correntes de padroes de vida e de consu
me que nao estao e nunca estiveram ao 
alcance de nossas sociedades. 

Em meu pafs encetamos nos ultimos anos 
uma verdadeira cruzada para a protec;:ao 
do meio ambiente. Estamos fiscalizando e 
penalizando severamente os que atentam 
contra a integridade de nossos ecossiste
mas. Esperamos, por outro lado, que cer
tos setores dos pafses desenvolvidos 
renunciem as tentativas de transformar re
gi6es carentes do planeta em depositos 
de lixo toxico. E que se disponham efetiva-



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

mente a eliminar a maior ameac;a ao ecos
sistema global au a pr6pria sobrevivlmcia 
da humanidade: as arsenais de armas de 
destruic;ao em massa. 

Senhores Presidentes, 

Nao poderia deixar de me referir muito es
pecialmente a outro problema de grande 
atualidade em nossa agenda. Um proble
ma que tern afetado a todos n6s sem dis
tinc;ao e que vern atingindo de forma parti
cularmente perversa um dos parses repre
sentados no nosso Grupo. Refire-me a 
questao dos entorpecentes. 

Assistimos com profunda dor e grave pre
ocupac;ao aos recentes acontecimentos 
que enlutaram o povo colombiano. 

Desejo reiterar enfaticamente o apoio do 
Brasil a luta que esta sendo travada pelo 
Governo e pela sociedade colombiana 
contra o trafico ilfcito de drogas. 0 Presi
dente Barco e credor de nosso profunda 
respeito, admirac;ao e solidariedade pela 
coragem e desassombro de seu Governo. 

Senhores Presidentes, 

A pr6xima reuniao deste mecanisme tes
temunhara a renovac;ao completa dos 
seus integrantes originais. Esta sera a ulti
ma reuniao de que participarei. Ao despe
dir-me, fac;o votos de que o trabalho pela 
integrac;ao, a cooperac;ao na busca de so
luc;oes para os desafios comuns e a fran
queza das deliberac;oes sigam sendo a 
tonica do Grupo. 

Temos sido exemplares na busca do for
talecimento da solidariedade, da coopera
c;ao e da integrac;ao internacional. A abor
dagem construtiva que estamos imprimin
do a questao da dlvida intralatino-america
na, a complementac;ao economica e a ex
pansao do comercio entre nossos palses, 
a cooperac;ao cientlfica e tecnol6gica e a 
integrac;ao cultural entre nossos povos 
constitui demonstrac;ao eloquente de nos
sa capacidade de ac;ao. 

Este ano de 1989 e marcante na hist6ria 

da humanidade. Comemoram-se os 200 
anos da Revoluc;ao Francesa; na America 
Latina, 100 anos de democracia na Costa 
Rica; no Brasil, festejamos 200 anos da 
revolta de Tiradentes, o martir da nossa 
independencia; a 15 de novembro, tere
mos eleic;oes no Brasil e comemoraremos 
1 00 anos da Republica. 

Foi o primeiro gesto para integrar o Brasil 
a America Latina. Esta associou o sonho 
da lndependencia a ideia da Republica. 
N6s eramos isolados, uma monarquia. 
Com a Republica no Brasil, toda a America 
do Sui tornou-se republicana. 

Neste ano de tantos eventos, devemos 
reafimar de forma definitiva o nosso senti
menta de unidade. 

De solidariedade. 

Universalizac;ao da comunidade interame
ricana. Reincorpora9ao de Cuba ao siste
ma da OEA. Avan9ar na solu9ao das 
Malvinas. Acabar com todo o remanes
cente do colonialismo no continente. 

A America do Sui nao pode aceitar, no 
limiar do seculo XXI, residues anacronicos 
de um tempo que ja passou. 

Unidos, seremos mais capazes do que 
isolados. 

Solidarios, venceremos as distancias a 
que nos relegava a indiferen9a. Juntos, 
transformaremos em realidade o sonho da 
grande patria latina-americana. 

Como disse Cesar Vallejo: 

"Hay, hermanos, hombres humanos, mu
chfsimo que hacer". 

Fac;amo-lo. Maos a obra! 

Declarac;ao de lea 

Os Chefes de Estado da Argentina, do Bra
sil, da Colombia, do Mexico, do Peru, do 
Uruguai e da Venezuela, reunidos na cida-
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tubro de 1989, celebraram a Terceira Reu
niao de Cupula Presidencial do Mecanis
me Permanente de Consulta e Concerta
gao Polftica e aprovaram a seguinte 

Declaragao de lea 

I - A AMERICA LATINA E A SITUA<;AO POLITI
CA ECON0MICA INTERNACIONAL 

Notranscorrer de um ano, desde a Segun
da Reuniao Presidencial de Punta del Este, 
Uruguai, intensificaram-se as tendemcias 
positivas nas relagoes internacionais, tais 
como o entendimento gradual entre as 
superpotemcias, a situac;ao de distensao 
gerada por esse fate, e a crescenta utiliza
gao do multilateralismo para a soluc;ao dos 
conflitos regionais. 

Aspiramos a um mundo cada vez mais 
aberto e interdependente, sem rigidez ide
ol6gica. Nao podemos aceitar a tendencia 
de dividir o mundo em zonas de influencia, 
nem que a atual distensao entre as super
potencias provoque novas esquemas he
gemonicos que impec;am a necessaria de
mocratizagao do sistema internacional. 

A America Latina tern um importante papel 
a cumprir na criagao de uma nova ordem 
mundial. A preservacao da paz e da segu
ranga na regiao traz inegaveis c9nsequen
cias mundiais e intra-regionais. E necessa
ria e urgente uma reavaliagao dos concei
tos tradicionais de seguranga mundial e 
regional, levando em conta os fatores eco
nomicos e sociais que os afetam. 

Em nosso Continente vern ocorrendo um 
processo de transformagoes caracteriza
do pela democratizac;ao, pelos esforgos 
em promover a justic;a social e a moderni
zagao das estruturas produtivas e pelo 
aparecimento de novas formas de concer
tac;ao polftica intra-regional. 

Entretanto, o impulse democratico e a 
crescenta participac;ao polftica na America 
Latina assentam-se ainda sabre bases 
economicas precarias. Sem deixar de lade 
a necessidade de esfor~tos internes, a re
giao permanece exposta aos efeitos nega-
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tivos gerados por algumas polfticas eco
nomicas de parses altamente industrializa
dos. 

II - DEMOCRACIA E DESENVOLVIMENTO 
NA AMERICA LATINA 

Historicamente, e de acordo com suas 
realidades nacionais, nossos povos, que 
compartilham aspirac;oes comuns de uni
ao, desenvolvimento e solidariedade, I uta
ram para alcanc;ar e consolidar sistemas 
democraticos de governo cada vez mais 
equitativos e capazes de atender suas ne
cessidades polfticas, sociais e economi
cas. A democracia latina-americana, nes
se sentido, impulsionou a mudanc;a social 
e a incorporac;ao de amplos setores da 
populagao aos respectivos processes po
liticos. Par isso, estamos dispostos a for
talecer o desenvolvimento institucional da 
democracia, tendo por base 0 respeito a 
vontade soberana popular de promover a 
justic;a social e os direitos humanos em 
todos os seus aspectos. 

Constatamos que a consolidagao da de
mocracia na America Latina ocorre dentro 
de um contexte ameac;ado por uma per
sistente e profunda crise s6cio-econ0mi
ca. A democracia em si nao garante o de
senvolvimento. Nem o desenvolvimento 
economico assegura, necessariamente, a 
liberdade e a democracia. Na America La
tina, a democracia e acossada pelos dese
quilfbrios economicos internacionais e pe
l a crise do endividamento, que tornou as 
economias da regiao fontes de transferen
cia lfquida de recursos financeiros para o 
exterior. Agora, mais do que nunca, a de
mocracia e o desenvolvimento requerem 
solidariedade e apoio internacionais efeti
vos. 

Ill - ASPECTOS RELATIVOS A SEGURANCA 

Trafico llicito e Uso lndevldo de Drogas 

Reiteramos nossa firme decisao de lutar, 
com todos os recursos disponfveis, contra 
o trafico ilfcito e o uso indevido de estupe
facientes e substancias psicotr6picas. 
Comprometemo-nos a concertar polfticas 
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e metodos com vistas a fortalecer nossa 
ac;ao diante C:iesse problema, respeitada a 
soberania nacional. 

A eliminac;ao dessas atividades requer: 
enfoque integral, coordenac;ao entre par
ses produtores e consumidores e elabora
c;ao de propostas especfficas. Considera
mos de suma importfmcia o fato de que 
pafses com alto fndice de demanda por 
drogas tenham manifestado sua disposi
c;ao de atacar esse problema de forma 
eficaz. 

Destacamos a necessidade de coopera
c;ao internacional para: 

a) Controlar as transfer€mcias de capital e 
bens, a fim de impedir que as opera
c;oes derivadas do trafico ilfcito se 
ap6iem no mercado financeiro para a 
lavagem de seus lucros. 

b) Fiscalizar a comercializac;ao interna
cional de precursores e produtos quf
micos essenciais, equipamentos e 
materiais utilizados na produc;ao des
sas substancias. 

c) lntercambiar experiemcias sobre meto
dos e tecnologias nos campos da pre
venc;ao, tratamento, reabilitac;ao e 
reincorporac;ao social dos farmaco-de
pendentes, bern como na formac;ao e 
especializac;ao de pessoal. 

Comprometemo-nos a impulsionar a rati
ficac;ao da Convenc;ao das Nac;oes Unidas 
contra o Trafico llfcito de Estupefacientes 
e Substancias Psicotr6picas com vistas a 
sua rapida entrada em vigor. 

Condenamos a vioh~ncia criminosa vincu
lada ao trafico ilfcito de drogas, agravada 
em varios casos pela sua conexao com 
grupos terroristas e subversives, o que 
compromete a estabilidade dos sistemas 
democraticos. 

Apoiamos a convocac;ao de uma sessao 
especial da Assembleia Geral das Nac;oes 
Unidas com o objetivo de analisar a pro
blematica das drogas. Do mesmo modo, 
registramos com satisfac;ao a proxima ce-

lebrac;ao, no ambito da OEA, da "Reuniao 
de Ministros sobre o Consumo, a Produ
c;ao eo Trafico llfcito de Estupefacientes e 
Substancias Psicotr6picas". Tambem a
poiamos a iniciativa do Reino Unido de 
convocar, em coordenac;ao com as Na
c;oes Unidas, uma conferencia mundial de 
alto nfvel para examinar, entre outros as
suntos, a reduc;ao da demanda ilfcita de 
drogas. 

Manifestamos nosso firme apoio ao povo 
e ao Governo da Colombia pela impor
tante luta que travam contra o narcotrafico 
e lhes oferecemos nosso mais amplo res
paldo. Para tanto, instruimos nossos Mi
nistros responsaveis por essa materia que 
elaborem procedimentos passfveis de im
plementac;ao imediata. 

Terrorlsmo 

Reafirmamos nossa condenac;ao ao terro
rismo. Este fenomeno constitui uma viola
c;ao sistematica e deliberada dos direitos 
humanos, atenta contra a estabilidade do 
sistema democratico, ocasiona perda de 
vidas e serios danos materiais. 0 terroris
mo e uma ameac;a a paz e a seguranc;a, e 
afeta o funcionamento normal das re
lac;oes entre Estados. lsso faz com que 
seja necessario fortalecer os mecanismos 
de cooperac;ao internacionaf a fim de pre
veni-lo e elimina-lo. 

Trafico Clandestlno de Armas 

As instituic;oes democraticas e a seguran
c;a regional podem ver-se seriamente a
meac;adas pela ac;ao de grupos que se 
abastecem de armas nos mercados clan
destines do mundo e fomentam a violen
cia, o terrorismo, a atuac;ao de mercena
ries e a subversao. Por isso, fazemos um 
apelo a todos os Estados para que assu
mam a responsabilidade que lhes com
pete na adoc;ao de medidas e controles 
eficazes para refrear o crescenta trafico 
clandestine de armas. Outrossim, solicita
mos que os mecanismos internacionais e 
regionais prestem especial atenc;ao a este 
fenomeno. 
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Am6rlca Central 

Expressamos nossa satisfa~ao pelos re
sultados obtidos na Reuniao de Presiden
tes Centro-Americanos, celebrada em Te
la, Honduras, os quais contribuem para a 
consolida~ao do processo destin ado a es
tabelecer uma paz firme e duradoura para 
a regiao centro-americana. 

Apoiamos a vontade polftica de dialogo e 
reconcilia~ao manifestada desde a reu
niao de cupula centro-americana e os pos
teriores esfor~os que visam tornar efetivos 
os acordos subscritos. Ratificamos nossa 
convic~ao na solu~ao latina-americana da 
crise e exortamos todas as partes interes
sadas na paz da America Central a orientar 
suas a~6es em favor da solu~ao definitiva 
dessa crise regional, e a abster-se de pro
porcionar ajuda ou realizar qualquer ativi
dade que obstaculize o referido processo. 

Com esse prop6sito, apoiamos e incenti
vamos a constitui~ao de grupos de obser
vadores internacionais das Na~6es Uni
das e da Organiza~ao dos Estados Ameri
canos, solicitada pelos cinco Presidentes 
centro-americanos com vistas a assegurar 
o cumprimento efetivo dos compromises 
subscritos per eles. 

Assumimos o compromisso de redobrar 
esfor~os em apoio ao Plano Especial de 
Coopera~ao Centro-Americana, aprovado 
na Assembleia Geral das Na~6es Unidas, 
em mar~o de 1988, fortalecendo nossos 
esquemas de coopera~ao com esses par
ses, a partir das diretrizes contidas no 
Compromisso de Acapulco. 

Assim, instrufmos nossos Ministerios das 
Rela~6es Exteriores no sentido de que le
vem a cabo uma avalia~ao do estado atual 
da referida coopera~ao e formulem uma 
agenda de a~6es concretas e concertadas 
em beneficia desses pafses. 

Exortamos, tambem, a comunidade inter
nacional a redobrar seus esfor~os com 
vistas a recupera~ao economica da Ame
rica Central, tarefa urgente e indispensavel 
para assegurar a paz e a prosperidade. 
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Sltuac;io no Atlintlco Sui 

Expressamos nossa satisfa~ao pela imi
nente retomada das negocia~6es entre a 
Argentina e o Reine Unido, em Madri, Es
panha, nos pr6ximos dias 17 e 18 de ou
tubro, o que fortalecera os objetivos da 
Declara~ao da Zona de Paz e Coopera~ao 
do Atlantica Sui. Reiteramos, outrossim, 
nosso apoio aos legltimos direitos de so
berania da Republica Argentina. 

Asslstincla Econ6mlca Regional 

Manifestamos nosso prop6sito de fortale
cer a seguran~a economica regional me
diante o estabelecimento de mecanismos 
efetivos que facilitem o apoio reclproco e 
a solidariedade entre os pafses da regiao 
em cases de emergencia derivados de 
circunstancias graves e imprevisfveis. 

Luta contra a Pobreza 

A pobreza constitui uma grande injusti~a 
social e se configura como amea~a poten
cial para a estabilidade de nossos Pafses. 
Sua erradica~ao e uma necessidade mun
dial, objetiva e urgente. Consequente
mente, comprometemo-nos firmemente a 
prosseguir na luta para supera-la e apoia
remos as decis6es que, com esse objeti
vo, sejam adotadas tanto pelas Na~6es 
Unidas quanta por outros foros internacio
nais e regionais. 

Um aumento substancial da transferencia 
de recursos para o desenvolvimento e pa
ra a coopera~ao internacional contribuira 
tambem para a erradica~ao da pobreza. 

IV - DIVIDA EXTERNA E COMERCIO 
INTERNACIONAL 

Dlvida Externa 

0 endividamento externo da America Lati
na continua a ser um dos problemas mais 
graves enfrentados por n·ossa regiao. 
Seus efeitos, no que diz respeito a grave 
deteriora~ao social, polltica e economica, 
estao se manifestando com alarmante fre
quencia, o que exige uma rapida e urgente 
solu~ao. Desta dependera, em grande 
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parte, a estabilidade e consolida9ao das 
democracias da regiao. 

0 objetivo primordial de se lograr urn cres
cimento economico sadie e sustentado 
atraves da aplica9ao de adequadas polfti
cas fiscais, monetarias, de setor externo e 
de luta contra a inflayao nao sera possfvel 
sem uma solu9ao definitiva para o proble
ma da dfvida. As transfer€mcias lfquidas de 
recursos relativas a dfvida externa publica, 
em particular, deverao ser compatfveis 
com a situa9ao fiscal de cada economia 
para evitar o surgimento de nova causa de 
infla9ao nos pafses do Continente. 

A redu9ao da dfvida ejou de seu servi9o, 
reconhecida a realidade do mercado, de
ve desempenhar urn papel fundamental 
na solu9ao do problema. As novas inicia
tivas visando a redu9ao da dfvida e de seu 
servi90 devem ser aplicadas sem discrimi
nayao aos devedores que as necessitem. 
Simultaneamente, deve-se assegurar a 
continua disponibilidade de financiamento 
para o desenvolvimento economico e so
cial. 

No caso especffico de pafses de renda 
media, seriamente endividados, especial
mente aqueles que sem reestrutura9ao 
vern realizando esfor90S para cumprir com 
as obriga96es do servi90 da dfvida, bus
cando gradualmente normalizar suas re
layoes com o sistema financeiro interna
cional, torna-se urgente que a comuni
dade internacional alivie o peso da dfvida 
de maneira eqUitativa, por meio de so
luyoes adequadas as caracterfsticas dos 
mesmos. 

Os organismos financeiros internacionais 
e as agencias oficiais devem constituir 
uma fonte de transferencias lfquidas posi
tivas para a regiao. Alem de apoiar os 
esforyOS de desenvolvimento, e necessa
ria atenuar os problemas de atrasos, os 
quais devem ser solucionados por meio 
de urn enfoque construtivo de parte de 
todos os envolvidos. Demandam especial 
aten9ao os casas de pafses seriamente 
endividados com essas fontes de financia-

menta. Nesse sentido, recomendamos a 
busca urgente de mecanismos que levem 
ao restabelecimento oportuno de novas 
fluxes de credito. 

A interven9ao dos organismos financeiros 
internacionais nas opera96es de redu9ao 
da dfvida e de seu servi90 tern por objetivo 
facilitar sua realiza9ao ou multiplicar seu 
impacto. Assim sendo, nao se justifica a 
ado9ao de criterios rfgidos tanto de aces
so quanta operatives por parte desses or
ganismos, o que dificulta essas opera96es 
ao inves de facilita-las. 

Os Chefes de Estado instrufmos nossos 
Ministros das Finan9as no sentido de que 
continuem reunindo-se periodicamente, 
com o prop6sito de coordenar a96es vi
sando a plena aplica9ao das diretrizes 
mencionadas. Para tanto, deverao adotar 
as medidas indicadas no anexo 1 deste 
documento. 

Dlvida entre Parses latlno-americanos 

Os Chefes de Estado estamos convenci
dos de que qualquer solu9ao adequada 
ao problema da dfvida entre pafses latino
americanos devera levar em considera9ao 
o vinculo dfvida-finanyas-comercio, e im
pulsionar nossas a96es em materia de co
operayao e integra9ao economica. 

Com base nas diretrizes e nos mecanis
mos para o tratamento da dfvida publica 
entre pafses da America Latina, aprovados 
na Reuniao de Ministros das Finan9as de 
dezembro de 1988 - que constam como 
anexo 2 da presente Declara9ao - e de
senvolvidos na Reuniao Tecnica de ages
to de 1989, decidimos promover urn novo 
procedimento voluntario de negociayao 
entre devedores e credores (Ciube do Rio) 
que permita por em pratica mecanismos 
inovadores que gerem condi96es para o 
cumprimento das obriga96es por parte 
dos devedores e restaurem as condi96es 
de financiamento e apoio ao processo de 
cooperayao e integra9ao regionais. As
sim, o Rio de Janeiro, Brasil, sera a Sede 
da Secretaria encarregada de compilar e 

21 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

divulgar informagoes relativas a aplicagao 
das diretrizes mencionadas e referentes 
aos ajustes de que sao parte nossos 
pafses. 

Do mesmo modo, sera dada devida consi
deragao a dfvida intralatino-americana pri
vada. 

Considerando que o tern a da dfvida entre 
pafses latino-americanos sera analisado 
na Conferencia Regional sobre Dfvida Ex
terna, convocada pelo SELA para o mes 
de margo de 1990, instrufmos nossos Mi
nistros de Finangas que, no ambito deste 
evento, apresentem, com base nas dire
trizes estabelecidas, propostas que contri
buam para o intercambio de opinioes en
tre todos os pafses da America Latina e do 
Caribe e para o estabelecimento de agoes 
concretas. 

Destacamos a importancia de que o Ban
co lnteramericano de Desenvolvimento e 
o Centro de Estudos Monetarios Latino
Americanos elaborem e implementem o 
sistema de informagao sobre a dfvida en
tre pafses latino-americanos, sistema este 
que deriva do mandate da Declaragao do 
Uruguai. 

Enfatizamos a necessidade de que o Ban
co lnteramericano de Desenvolvimento 
canalize recursos para apoiar os esforgos 
de redugao da dfvida entre pafses latino
americanos. 

Comercio lnternaclonal 

0 vinculo dfvida-comercio deve ser reco
nhecido nas negociagoes para reduzir a 
dfvida e seu servigo, bern como nas nego
ciagoes para aumentar o comercio inter
nacional. Sem a expansao de nossas 
exportagoes nao existe solugao para a df
vida externa que oprime nossas econo
mias. 

A participagao de nossos pafses no co
mercio internacional continua sendo afeta
da por medidas protecionistas e polfticas 
de subsfdios a produgao e exportagao, 
sobretudo de produtos agropecuarios, e, 
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simultaneamente, por desequilfbrios ma
croeconomicos em alguns pafses alta
mente industrializados. 

Tambem persistem medidas unilaterais 
restritivas, baseadas em legislagoes na
cionais de alguns pafses altamente desen
volvidos, muitas das quais violam acordos 
multilaterais vigentes, e outras que impe
dem o legftimo acesso as tecnologias 
mais avangadas. lnstamos esses pafses a 
eliminar todas essas medidas a fim de que 
logremos um sistema de comercio inter
nacional justo, transparente e previsfvel. 

A Rod ada Uruguai e uma oportunidade ex
cepcional para a eliminagao dos obstacu
los a expansao de nossas exportagoes e 
importagoes. Reiteramos a validade e ple
na vigencia do tratamento especial e mais 
favoravel para os pafses em desenvolvi
mento, que deve tornar-se efetivo com me
didas concretas em todas e cada uma das 
areas de negociagao da Rodada Uruguai. 

V - INTEGRAf;AO REGIONAL 

A integragao latino-americana e prop6sito 
politico e objetivo fundamental da estrate
gia economica dos pafses da regiao. De 
maneira a avangar nessa diregao, deve
mos atualizar os esquemas e considerar 
opgoes nao apenas na area comercial, 
mas tambem em outros ambitos, como as 
telecomunicagoes e os transportes, a coo
peragao cientffica e tecnol6gica e a cultu
ra. 

lntegrac;io Econ6mica 

A nova orientagao da economia latina
americana deve permitir o aumento de 
nossa capacidade para competir com o 
resto do mundo. 0 esforgo de integragao 
busca, alem do mais, uma melhor inser
gao da America Latina na economia inter
nacional. 

Para alcangar esses prop6sitos de integra
gao economica e necessaria criar condi
goes objetivas que incrementem 0 comer
cio, induzam a complementagao, gerem 
investimentos conjuntos e aumentem os 
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intercambios entre nossos pafses. Essas 
condi~6es devem ser alcan~adas atraves 
de uma harmoniza~ao gradual de polfticas 
economicas, procurando que nossos 
pafses assumam equitativamente tanto os 
custos quanta os beneffcios derivados do 
processo integrador. Os pafses com sal
des favoraveis persistentes devem esfor
~ar-se decididamente para superar, de 
forma dinamica, os desequilfbrios comer
ciais. Concomitantemente, deverao ser 
implementados programas coordenados 
para ampliar a oferta de exportac;ao des 
pafses em seu conjunto. 

Observamos com satisfac;ao que impor
tantes novas acordos sub-regionais estao 
voltados para a integrac;ao. 

A ALADI eo organismo que proporciona o 
quadro ipstitucional para a integrac;ao re
gional. E necessaria proceder a revisao 
crftica des enfoques e criterios utilizados 
per esse foro, a fim de simplificar os meca
nismos de negociac;ao para que respon
dam de maneira agile eficaz as exigencias 
da realidade. 

0 financiamento e essencial para a inte
gra~ao. Sao necessarias formulas inova
doras, inclusive as possibilidades ofereci
das pelo tratamento da dfvida entre pafses 
latino-americanos, que permitam maier 
mobilizac;ao de recursos. lnstrufmos nos
sos Ministros das Financ;as no sentido de 
que elaborem urn programa relative a ma
teria para o primeiro semestre de 1990. 

Comunicac;oes e Transportes 

A modernizac;ao das telecomunicac;oes e 
des transportes e objetivo estrategico para 
impulsionar a integrac;ao e para melhorar 
nossa competitividade. Devemos aprimo
rar a utilizac;ao de nossa infra-estrutura evi
tando duplicac;6es, aproveitar ness a capa
cidade de adquisic;ao con junta para lograr 
melhores condic;6es de compra, harmoni
zar os esquemas de regulamentac;ao de 
nossos pafses e propiciar posic;6es afins 
nas negociac;6es relativas a servic;os nos 
foros internacionais. 

lnstrufmos os Ministros de Comunica~6es 
e de Transportes no sentido de que pros
sigam com os trabalhos iniciados na reu
niao do Mexico, celebrada nos dias 4 e 5 
de setembro de 1989. 

lntegrac;io Cultural 

Reafirmamos .nosso compromisso de 
concertar esforc;os com vistas a preservar, 
enriquecer e difundir nossas culturas, a fim 
de fortalecer a consciencia de sua identi
dade coletiva e sua diversidade cultural. 
Alem de trabalhar em projetos para lograr 
a livre circulac;ao de bens e servi~os cultu
rais, serao implementadas ac;oes para de
senvolver circuitos culturais e programas 
de balsas de estudo para a formac;ao ar
tfstica e profissional, facilitar encontros de 
artistas e pen sad ores e estabelecer os me
canismos adequados para impulsionar a 
cultura latina-americana em areas como a 
musica, cinema e televisao, artes visuais, 
letras, artes cenicas e ciemcias humanas. 
Acordamos dar infcio, imediatamente, as 
medidas que visem facilitar a produc;ao, 
transporte, distribuic;ao e consume de li
vros e filmes, como ac;ao prioritaria que 
constitua a base de urn mercado comum. 
lnstrufmos nossos Ministros responsaveis 
pelo setor cultural no sentido de que levem 
avante as ac;oes especfficas elaboradas 
durante a reuniao de Caracas, Venezuela, 
em 17 de setembro de 1989. 

Ci6ncla e Tecnologia 

Reiteramos que a cooperac;ao em materia 
de ciencia e tecnologia deve desempe
nhar papel central no processo de integra
gao. Para concretizar esse objetivo deve
se definir urn numero reduzido de priori
dades de maneira a canalizar a coopera
c;ao internacional em sua direc;ao. Com 
esse objetivo, decidimos convocar uma 
reuniao de Ministros ou autoridades com
petentes nessas areas. 

VI - MEIO AMBIENTE 

Reiteramos nossa preocupac;ao pel a dete
riorac;ao do meio ambiente em escala 
mundial. Outrossim, manifestamos nossa 
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firme decisao de continuar adotando me
didas a nosso alcance com vistas a sua 
restaura~ao e continua preserva~ao. Essa 
alarmante deteriora~ao tern sua origem, 
fundamentalmente, nos modelos de in
dustrializa~ao e nos padroes de consume 
dos parses desenvolvidos. 

Como reflexo de sua responsabilidade, 
esses parses devem contribuir majoritaria
mente para reverter os processes que 
atentam contra o equilibria ambiental de 
nosso planeta, tais como a destrui~ao da 
camada de ozonic, a indu~ao de altera
~oes climaticas como consequencia, so
bretudo, da queima inadequada de_ com
bustlveis f6sseis e o manejo amblental
mente irracional de resfduos perigosos e 
sua transferencia para os parses em de
senvolvimento. 

Em nossa regiao a degrada~ao do meio 
ambiente esta intimamente vinculada a 
pobreza e ao subdese~volvJmento. p ?e
senvolvimento e a reat1va~ao econom1ca 
de nossos pafses e o livre acesso ao co
nhecimento cientffico e tecnol6gico po
dem criar o contexte para a implemen
ta~ao de polfticas que visem o beneficia 
social, a utiliza~ao racional dos recursos e 
a prote~ao do meio ambiente. 

Manifestamos nossa disposi~ao de conti
nuar aprofundando a colabora~ao regio
nal em materia ambiental, bern como de 
receber a assistencia de terceiros pafses e 
de organismos internacionais que estejam 
em condi~oes de contribuir para a imple
menta~ao de projetos e programas sabre 
conserva~ao e preserva~ao do meio am
biente, de acordo com as prioridades de 
nossos govern as e com o direito soberano 
de administrar nossos recursos naturais. 

Ao reiterar as compromissos que assumi
mos no senti do de renunciar a adquisi~ao 
au produ~ao de armas nucleares e outras 
armas de destrui~ao em massa, reafirma
mos que a propria existencia e o aperfei
~oamento dessas armas constituem a 
mais grave ameac;a ao meio ambiente e a 
sobrevivencia da humanidade. 
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VII - CONCERTACAO POLfTICA E ECON0MICA 

Comprometemo-nos. a ~nvidar esfor9os 
com vistas a consohda~ao da Orgamza
~ao dos Estados Americanos como foro 
adequado para uma nova etapa de dialo
go e entendimento hemisferico e exo~a
mos a utiliza~ao plena de seu~ mecams
mos par parte de todos os palses-mem
bros. Desejamos que a OEA tenha total 
representatividade hemisferica e, portan
to, maier relevancia polftica. Fazemos um 
cordial apelo para que, opo~unamente, ~s 
Governos de Belize, Canada, Cuba e GUia
na se incorporem aos trabalhos da OEA. 

Comprometemo-nos a trabalhar de forma 
concertada pelo exito da Assembleia Ge
ral Extraordinaria das Na~oes Unidas para 
reativar o Cresci menta, bern como intensi
ficar esfor~os a fim de consolidar o Siste
ma Economico Latina-Americana como 
foro para a concerta~ao economica e a 
coopera~ao regional. 

Comprovamos com satisfac;ao que houve 
um fortalecimento do dialogo estabeleci
do pelo mecanisme com outros pafses e 
grupos de pafses. Reiteramos nossa ~is
posic;ao de prossegui-lo com a <?omu~ld~
de Europeia, o Conselho de Pa1ses Nordl
cos, o Canada e o Japao, e de iniciar en
centres peri6dicos semelhantes com ou
tras regi6es e pafses do mundo. 

VIII - SEDE DA PR6XIMA REUNIAO 

Acordamos reunir-nos na Venezuela du
rante o segundo semestre de 1990. 

Os Presidentes da Argentina, do Brasil, da 
Colombia, do Mexico, do Uruguai e daVe
nezuela manifestamos nossos sinceros 
agradecimentos ao Governo e ao povo do 
Peru pela sua calorosa acolhida durante a 
Terceira Reuniao de Cupula do Mecanis
me Permanente de Consulta e Concerta
~ao Polltica. 

lea, 12 de outubro de 1989. 

Carlos Saul Menem 
Presidente da Republica Argentina 
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VIrgilio Barco 
Presidente da Republica da ColOmbia 

Alan Garcia 
Presidente da Republica do Peru 

Carlos Andres Perez 
Presidente da Republica da Venezuela 

Jose Sarney 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 

Carlos Salinas de Gortari 
Presidente da Republica dos Estados Unidos do Mexico 

Julio Marfa Sanguinetti 
Presidente da Republica Oriental do Uruguai 

Comunicado 

Os Chefes de Estado da Argentina, do 
Brasil, da Colombia, do Mexico, do Peru, 
do Uruguai e da Venezuela, reunidos na 
cidade de lea, Peru, nos dias 11 e 12 de 
outubro de 1989, celebraram a Terceira 
Reuniao de Cupula Presidencial do Meca
nisme Permanente de Consulta e Concer
tac;ao Polftica e aprovaram o seguinte: 

I - SITUACAO POLfTICA E ECON0MICA 
INTERNACIONAL 

Ha dois anos estavamos reunidos em Aca
pulco para tornar realidade o Grupo dos 
Oito. A situac;ao mundial era muito dife
rente da atual: confrontos, conflitos mun
diais e uma America Central a beira de 
intervenc;oes violentas. 

E: com entusiasmo que hoje vislumbramos 
um clima de distensao e a perspectiva de 
um grande perfodo de paz para a humani
dade. 

Os Estados Unidos e a Uniao Sovietica se 
entendem. As tropas deixam o Afeganis
tao. Existem negociac;oes efetivas d~ paz 
na Namibia, em Angola e em toda a Africa 
Meridional; lamentavelmente, o execravel 
regime de apartheid permanece intocado. 
A America Central encaminha-se para 
uma situac;ao de diminuic;ao das tensoes 
e busca de soluc;oes. Nossos mecanis
mos, como os de Contadora e Cartagena 

e o Grupo dos Oito, acompanharam de 
perto os problemas e se anteciparam, 
criando condic;oes de negociac;ao. 

Existe um novo clima no mundo. Deseja
mos que esse clima chegue ate a America 
Latina. 

0 problema da dfvida, em varios pafses, 
caminha a passos lentos, ameac;ando ca
da vez mais o progresso eo bem-estar dos 
mesmos. As soluc;oes propostas para 
esses pafses foram insuficientes. 

A America Latina retrocedeu, sendo nos
sos atuais produtos per capita inferiores 
aos de 1980. 

0 Grupo desenvolveu uma diplomacia 
presidencial, fortaleceu e defendeu a de
mocracia, evitou conflitos e incentivou po
lfticas de integrac;ao. Hoje ele e um 
mecanismo forte, apto a tomar decisoes. 

II - DEMOCRACIA E DESENVOLVIMENTO 
NA AMERICA LATINA 

Historicamente, e de acordo com suas 
realidades nacionais, nossos povos, que 
compartilham aspirac;oes comuns de uni
ao, desenvolvimento e solidariedade, !uta
ram para alcanc;ar e consolidar sistemas 
democraticos de governo cada vez mais 
equitativos e capazes de atender suas ne
cessidades polfticas, sociais e economi
cas. A democracia latina-americana, nes
se sentido, impulsionou a mudanc;a social 
e a incorporac;ao de amplos setores da 
populac;ao aos respectivos processos po
liticos. Por isso, estamos dispostos a for
talecer o desenvolvimento institucional da 
democracia, tendo por base 0 respeito a 
vontade soberana popular de promover a 
justic;a social e os direitos humanos em 
todos os seus aspectos. 

Lamentavelmente, o problema do Pana
ma persist e. com ausencia da democracia 
e violac;ees dos direitos humanos. Diante 
dessas circunstancias, resolveu-se ratifi
car a suspensao do atual regime do Pana
ma das deliberac;oes do Grupo. A situac;ao 
s6 sera reavaliada caso ocorra um retorno 
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as garantias democraticas, hoje absoluta
mente desconsideradas. Essa exclusao 
por prazo indefinido das deliberagoes esta 
fundamentada no agravamento das de
nuncias sobre violagoes dos direitos hu
manos e politicos naquele pafs, razao pela 
qual se propora a OEA que determine uma 
investigagao das mesmas pela Comissao 
lnteramericana de Direitos Humanos. Do 
mesmo modo, acordou-se que o respeito 
ao Direito lnternacional e ao princfpio de 
nao-intervengao pressupoe o fiel cumpri
mento dos Tratados Torrijos-Carter sobre 
o Canal do Panama. 

Ill - ASPECTOS RELATIVOS A SEGURAN<;A 

Produc;ao e Tratico llfcitos e Uso lndevldo 
de Drogas 

Reiteramos nossa firme decisao de lutar, 
com todos os recursos disponfveis, contra 
a produgao e o trafico ilfcitos e o uso inde
vido de estupefacientes e substancias psi
cotr6picas. Comprometemo-nos a con
certar polfticas e metodos com vistas a for
talecer nossa agao diante desse proble
ma, respeitada a soberania nacional. 

Terrorlsmo 

Reafirmamos nossa firme condenagao ao 
terrorismo. Este fenomeno constitui uma 
violagao sistematica e deliberada dos di
reitos humanos, atenta contra a estabili
dade do sistema democratico, ocasiona a 
perda de vidas e serios danos materiais. 

America Central 

Expressamos nossa satisfagao pelos re
sultados obtidos na Reuniao de Presiden
tes Centro-Americanos, celebrada em Te
la, Honduras, os quais contribuem para a 
consolidagao do processo destinado a es
tabelecer uma paz firme e duradoura para 
a regiao centro-americana. Valorizamos e 
apoiamos, especial mente, a vontade polf
tica de dialogo e reconciliagao manifesta
da desde a reuniao de cupula centro-ame
ricana e os posteriores esforgos que vi sam 
tornar efetivos os acordos subscritos. 0 
prop6sito atual e apoiar a recuperagao 
economica da regiao. 
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Situac;ao no Atlantico Sui 

Manifestamos nossa satisfagao pela emi
nente retomada das negociagoes entre a 
Argentina e o Reino Unido, o que fortale
cera os objetivos da Declaragao da Zona 
de Paz e Cooperagao do Atlantico Sui. 
Reiteramos, outrossim, nosso apoio aos 
legftimos direitos de soberania da Republi
ca Argentina. 

IV - OiVIDA EXTERNA E COMERCIO 
INTERNACIONAL 

0 endividamento externo da America Lati
na continua a ser urn dos problemas mais 
graves enfrentados por nossa regiao. 
Seus efeitos, no que diz respeito a grave 
deterioragao social, polftica e economica, 
estao se manifestando com alarmante fre
quencia, o que exige uma rapida e urgente 
solugao. 

Este fato requer, especialmente, que os 
governos dos pafses desenvolvidos conti
nuem com os esforgos realizados por al
guns deles e promovam mudangas fiscais 
e de regulamento que comprometam a ne
cessaria participagao bancaria nos pro
gramas de redugao da dfvida e de seu ser
vigo, sem inibir de forma indevida o fluxo 
de recursos novos. 

Da mesma forma, torna-se absolutamente 
necessaria proporcionar aos pafses endi
vidados urn volume suficiente de recursos, 
provenientes dos organismos multilaterais 
e de fontes bilaterais, para constituir fun
dos de recompra e de garantia que torn em 
factfveis os programas e acordos de rees
truturagao com percentuais significativos 
de redugao. Nesse sentido, e especial
mente importante levar a cabo uma signi
ficativa reposigao das cotas do Fundo 
Monetario lnternacional a fim de fortalecer 
sua capacidade financeira. 

Recentes negociagoes constituem o pri
meiro passo. Nao obstante, uma solugao 
duradoura para o problema da dfvida s6 
sera encontrada dentro de urn enfoque 
politico fundamentado no princfpio da co
responsabilidade, que conduza a uma 
substancial redugao da dfvida e de seu 
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servic;o de acordo com seu valor no mer
cado secundario, a capacidade de paga
mento e a necessidade de desenvolvlmen
to de cada pafs. 

Com base nas diretrizes e nos mecanis
mos para o tratamento da dfvida publica 
entre pafses latino-americanos, que foram 
aprovados na Reuniao de Ministros das 
Financ;as de dezembro de 1988, decidi
mos promover novo procedimento volun
tario de negociac;ao entre devedores e 
credores (Ciube do Rio) que permita par 
em pratica mecanismos inovadores que 
gerem condic;Oes para o cumprimento das 
obrigac;Oes por parte dos devedores. 

Conh\rclo lnternaclonal 

0 vinculo dfvida - comercio deve ser re
conhecido nas negociac;oes para reduzir a 
d!vic!_a e seu servic;o, bern como nas nego
c1ac;oes para aumentar o comercio inter
nacional. Sem a expansao de nossas ex
portac;Oes nao existe soluc;ao para a dfvida 
externa que oprime nossas economias. A 
participac;ao de nossos paises no comer
cia internacional continua sendo afetada 
por medidas protecionistas, polfticas de 
subsidies e medidas restritivas unilaterais 
de alguns paises desenvolvidos. lnstamos 
esses paises a eliminar todas essas medi
das. 

V - INTEGRA<;AO REGIONAL 

A integrac;8o latina-americana e prop6sito 
politico e objetivo fundamental da estrate
gia economica dos paises da regiao. 

lnstruimos nossos Ministros das Relac;oes 
Exteriores, da Economia e Financ;as e do 
Planejamento para que se reunam na Ar
gentina, nos dias 4 e 5 de dezembro pr6xi
mo, e elaborem urn projeto de programa 
de integrac;ao entre nossos paises que, 
antes de 1992, !ogre avanc;os substanciais 
nas seguintes areas: 

a) substituic;ao de restric;Oes quantitativas 
por tarifas alfandegarias; 

b) reduc;8o generalizada de tarifas alfan
degarias em ritmos adequados; 

c) remoc;ao dos obstaculos ffsicos a inte
grac;ao, especialmente no setor de 
transportes e comunicac;oes; 

d) harmonizac;ao das iniciativas em anda
mento; 

e) harmonizac;ao gradual das politicas 
macroeconomicas; 

f) identificac;ao de projetos concretes de 
complementac;ao· economica; 

g) programas conjuntos de cooperac;ao 
em ciencia e tecnologia. 

Comunlca~a e Tranaportea 

A modernizac;ao das telecomunicac;oes e 
dos transportes e objetivo estrategico para 
impulsionar a integrac;ao e para melhorar 
nossa competitividade. 

Acordamos que, dentro de urn prazo maxi
mo de 60 dias, os Ministros a Secretaries 
de Comunicac;oes e Transportes sa reu
nam no Rio de Janeiro para concretizar os 
acordos sobre comunicac;oes e transpor
tes, em base a Reuniao Preparat6ria do 
Mexico, especialmente os relatives a no
vas tecnologias e sistemas de satelites e . ' para exam1nar propostas em materia de 
telecomunicac;oes e sistemas de transpor
t~ que CC?ntribuam para uma integrac;ao 
a1nda ma1or dos parses do Mecanisme. 

lntegrac;io Cultural 

Reafirmamos nosso compromisso de 
concertar esforc;os com vistas a preservar, 
enriquecer e difundir nossas culturas, a tim 
de fortalecer a consciencia de sua identi
dade coletiva e sua diversidade cultural. 

Estabeleceremos Casas da Cultura Lati
na-Americana e, num prazo maximo de 
urn ano, serao eliminadas as tarifas alfan
degarias para a livre circulac;ao de livros 
entre nossos paises. Outrossim, buscare
mos reduzir as tarifas de transporte para 
facilitar essa livre circulac;8o. 

lnstrurmos nossos Ministros da Cultura, 
ou seus equlvalentes, no sentido de que 
cumpram o programa cultural para a inte-
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gra~ao, elaborado par eles em Caracas, 
em setembro de 1989. 

VI - MEIO AMBIENTE 

Reiteramos nossa preocupa~ao pela dete
riora~ao do meio ambiente em escala 
mundial. Outrossim, manifestamos nossa 
firme decisao de continuar adotando me
didas a nosso alcance com vistas a sua 
restaura~ao e continua preserva~ao. 

Essa alarmante deteriora~ao tern sua ori
gem, fundamentalmente, nos modelos de 
industrializa~ao e nos padroes de consu
me des paises industrializados; como re
flexo de sua responsabilidade, esses pai
ses devem contribuir majoritariamente pa
ra reverter as processes que atentam con
tra o equilibria ambiental de nosso plane
ta. 

Em nossa regiao, a degrada~ao do meio 
ambiente esta intimamente relacionada a 
pobreza e ao subdesenvolvimento. 

VII - ORGANIZA<;:AO DOS ESTADOS 
AMERICANOS 

A fim de que a OEA tenha total repre
sentatividade e, portanto, maior relevancia 
polftica, fazemos um cordial apelo aos Go
vernos de Belize, Canada, Cuba e Guiana 
para que se incorporem a seus trabalhos. 

Condenamos toda forma de colonialismo 
na America Latina. 
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VIII - SEDE DA PROXIMA REUNIAO 

Acordamos reunir-nos na Venezuela du
rante o segundo semestre de 1990. 

Endossamos a Declara~ao que nossos 
Ministros das Rela~oes Exteriores elabo
raram em Trujillo, e que serviu de base 
para este Comunicado. 

Os Presidentes da Argentina, do Brasil, da 
Colombia, do Mexico, do Uruguai e da 
Venezuela expressamos nossos sinceros 
agradecimentos ao Governo e ao povo do 
Peru pela calorosa acolhida durante a Ter
ceira Reuniao de Cupula do Mecanisme 
de Consulta e Concerta~ao Politica. 

lea, 12 de outubro de 1989. 

Carlos Saul Menem 
Presidente da Republica Argentina 

VIrgilio Barco 
Presidente da Republica da ColOmbia 

Alan Garcra 
Presidente da Republica do Peru 

Carlos Andres Perez 
Presidente da Republica da Venezuela 

Jose Sarney 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 

Carlos Salinas de Gortarl 
Presidente dos Estados Unidos do Mexico 

Julio Marra Sanguinetti 
Presidente da Republica Oriental do Uruguai 
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cria~ao de ordinariado 
militar no brasil 

Discurso do Presidente Jose Sarney, 
por ocasiao da assinatura do Acordo 
com a Santa Se sabre Assistimcia 
Religiosa as For~as Armadas, no 
Palacio ltamaraty, em 23 de outubro 
de 1989 

E com grande honra que presido esta so
lenidade. 

A assinatura do concordato com a Santa 
Se sabre a cria(_(ao de urn Ordinariado mi
litar no Brasil constitui ato de grande signi
fica(_(ao. 

E este, na realidade, o primeiro acordo for
malmente denominado como tal que o 
Brasil e a Santa Se concluem ap6s 163 
anos de rela96es diplomaticas. 

No dia de hoje, finalmente, se estabelece 
o marco jurldico bilateral, dentro do qual 
continuara a desenvolver-se a assistencia 
religiosa aos fieis cat61icos, membros das 
For(_(as Armadas. 

Trata-se de antiga aspira(_(ao, que vern ao 
encontro dos anseios recfprocos do Brasil 
e da Santa Se de refor(_(ar ainda mais os 
seus la(_(os de coopera(_(ao. 

lnterpretando os sentimentos e as aspira
(_(6es da sociedade brasileira, sempre pro
curei conferir em meu governo a priorida
de devida as rela96es do Brasil com a San
taSe. 

A lgreja ocupa urn Iugar preeminente e in
substitufvel no concerto internacional. 
Tern sido sempre oportunas e pertinentes 
as manifesta(_(6es do Vaticano sabre os 

grandes temas do nosso tempo. Nelas 
vamos encontrar frequentemente respos
tas as indaga(_(6es e as inquieta(_(6es que 
se multiplicam nesta epoca de grandes e 
aceleradas transforma(_(6es. 

Pessoalmente, guardo de meus encon
tros com o Santo Padre Joao Paulo II as 
mais gratas recorda(_(6es. 

Foram muito valiosas as trocas de opiniao 
Cj.Je mantivemos sabre as realidades do 
Brasil, da lgreja e da conjuntura internacio
nal. 

Com o acordo ora assinado, junta-se mais 
uma pedra ao harmonioso ediflcio das re
la(_(6es entre o Brasil e a Santa Se e entre 
a lgreja e o Estado. 

Desejo assinalar, por outra parte, minha 
satisfa(_(ao pelo fato de o presente acordo 
confirmar, em seu artigo XV, o atual Arce
bispo militar como primeiro Ordinaria mili
tar do Brasil. 

0 fundador da Arquidiocese de Brasilia, 
Dom Jose Newton de Almeida Baptista, 
permanecera, assim, em seu ministerio 
pastoral de servi9o a Deus e a patria, com 
jurisdi9ao disseminada por todo o territ6-
rio nacional. 

Ao felicitar, pais, os negociadores do Bra
sil e da Santa Se pela feliz conclusao deste 
importante instrumento, reitero meus vo
tos em favor do estreitamento das rela
(_(Oes entre o Brasil e a Santa Se e do con
tinuo aperfei(_(oamento do convfvio e da 
coopera(_(ao fraternos entre as autoridades 
do Estado e da lgreja. 
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presidente sarney vis ita o equador 
Discurso do Presidente Jose Sarney 
no Aeroporto de Quito, em 25 de 
outubro de 1989 

Senhor Presidente, 

Marly e eu agradecemos sensibilizados 
suas amaveis palavras de boas-vindas. 
Expressam elas o sentimento de longa e 
profunda amizade que preside as relag6es 
entre nossos pafses. 

Trago ao povo equatoriano o testemunho 
da amizade e do respeito de todo o povo 
brasileiro. 

Esta e a primeira visita de urn Presidente 
brasileiro a Republica do Equador. Anteci
po, com satisfagao, as conversag6es que 
manterei com Vossa Exceh~ncia sobre a 
ampla agenda bilateral e sobre as mais 
importantes quest6es da atualidade inter
nacional e regional. 

Herdeiro de antiga civilizagao, universal
mente reconhecida pelo valor da contribui
gao que prestou ao acervo cultural da Hu
manidade, o Equador pauta invariavel
mente sua atuagao internacional pelo res
peito as regras e aos princfpios fundamen
tais da boa convivencia entre as Nag6es. 
0 Equador mescla as dimens6es amazo
nica, andina e maritima. Oferece exemplo 
marcante de uma rica formagao etnica, 
harmonica e solidariamente constitufda. 

Confio em que minha visita contribuira pa
ra aproximar ainda mais nossos pafses, 
s61ida e tradicionalmente unidos por urn 
relacionamento modelar, caracterizado 
pela vontade com urn de fazer da coopera
~o bilateral instrumento de progresso e 
prosperidade de nossas sociedades. 

Ao reiterar a Vossa Excelencia meus agra
decimentos pela calorosa acolhida com 
que nos distingue, pego-lhe que aceite a 
expressao de minha admiragao e, bern 
assim, de minha disposigao de nao pou
par esforgos para traduzir em realizagoes 
concretas os ideais de cooperagao que 
nos animam. 

Discurso do Presidente Jose Sarney 
na Prefeitura de Quito, em 25 de 
outubro de 1989 

E com grande e sincera emogao que ex
presso a Vossa Excelencia meus agrade
cimentos pela honrosa homenagem que 
aqui recebo. As chaves desta hospitaleira 
e bela Sao Francisco de Quito, bergo des
ta valorosa Nagao, simbolizam a amizade 
fraterna que une brasileiros e equatoria
nos. 

E fascinante percorrer as vel has ruas, pra
gas, ladeiras desta cidade quatro vezes 
centenaria, onde aflora o testemunho si
lencioso da fidelidade de urn povo a seu 
passado, rico e glorioso. lmpressionam a 
beleza, a opulencia dos temples quite
nhos: a catedral, as igrejas, os mosteiros, 
os conventos, as capelas - monumentos 
que encerram tesouros deslumbrantes do 
genic barroco. A sinuosa majestade das 
montanhas, a grandiosidade austera do 
Cotopaxi e suas neves eternas permitem 
decifrar a imagem do poeta, para quem 
Quito e a "capital das nuvens". 

Rendo aqui tributo ao nobre povo desta 
cidade. Aos seus filhos mais ilustres. A 
Eugenio de Santa Cruz y Espejo, persona
lidade fmpar que mesclou o culto da liber
dade e da patria a laboriosa de,dicagao a 
ciencia e a cultura humanfstica. A maestria 
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dos artistas de Quito, dos artesaos, arqui
tetos, pintores e escultores. A Caspicara, 
Bernardo de Legarda, Miguel de Santiago, 
Manuel Samaniego. 

Celebre o Quito pre-colombiano, nucleo 
de urn grande reino. 

0 Quito, ponte de partida eo Quito, ponte 
de chegada: a cidade onde se encontra
ram, com o hiato de urn seculo, os cami
nhos de Francisco de Orellana e de Pedro 
Teixeira, os primeiros desbravadores do 
vasto mundo amazonico. 

Reverencio o Quito libertario dos Patriotas 
de 1809, cultores e propagandistas do ato 
inicial no prolongado e sofrido drama de 
emancipa~ao polftica da America Latina. 

Senhor Prefeito, 

Em Quito nao faltam pontes de contacto e 
de referemcia com alguns dos mais belos 
e expressivos centres da Hist6ria de meu 
pals. As cidades antigas de Olinda, Ouro 
Prete, Salvador e Sao Lufs do Maranhao. 
Cidades que surgiram do mesmo tronco 
de latinidade iberica em que brotou a seiva 
de nossa cultura. 

lmbufdo deste espfrito de fraternidade his
t6rica, trago ao nobre povo de Quito, em 
nome de todos os brasileiros e brasileiras, 
mensagem de calorosa e perene amizade. 
E pego-lhe que aceite, Senhor Prefeito, a 
expressao renovada de meu profunda re
conhecimento par esta homenagem, que 
guardarei para sempre entre as gratas re
cordag6es de minha vida. 

Discurso do Presidente Jose Sarney 
durante cerimonia de Troca de 
Condecorac;6es, em Quito, em 25 de 
outubro de 1989 

Senhor Presidente, 

Vossa Exceh~ncia muito nos honra e sen
sibiliza, a minha mulher e a mim, ao outer
gar -nos a Ordem Nacional do Merito do 
Equador. 
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Tern profunda significado as condecora
g6es com que somes distinguidos. Mais 
alem das pessoas dos homenageados, a 
Ordem Nacional do Merito celebra e sim
boliza os multiples lagos de amizade e res
peito que unem dais povos latina-america
nos, firmemente imbufdos da vontade de, 
juntos, construir urn destine comum. 

A gratidao de minha mulher e minha pelas 
altas disting6es que acabamos de receber 
e, portanto, tambem, de todos OS meus 
compatriotas. 

Esteja Vossa Excelencia seguro de que 
teremos sempre presentes, ao portar a 
Ordem Nacional do Merito do Equador, a 
lembranga desta cerimonia que bern tra
duz o clima de fraterna cordialidade que 
preside as relag6es entre nossos parses. 

Senhor Presidente, 

A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sui, 
cujas insignias tive a honra de impor a 
Vossa Excelencia e a Senhora de Borja, foi 
criada na epoca do Imperio, ha mais de 
seculo e meio. Galardoa aquelas persona
lidades estrangeiras que, par sua destaca
da atuagao, se hajam feito credoras do 
reconhecimento do Governo de meu pals. 

Com ela, homenageamos o estadista, in
cumbido pela vontade soberana dos e
quatorianos de conduzir, em paz, com jus
tiga e liberdade, esta nobre Nagao em seu 
caminho de grandeza. Homenageamos, 
igualmente, o ilustre latino-americanista 
que, com descortino, tern sabido interpre
tar os anseios de sua gente - que sao os 
de toda a gente deste Continente - par 
uma America Latina integrada. Homena
geamos, ainda, o Chefe de Estado que 
tanto tern contribufdo para fazer da coope
ragao brasileiro-equatoriana instrumento 
eficaz para a prosperidade de nossos po
vos. 

Homenageamos tambem o trabalho in
cessante e desinteressado que desenvol
ve, sem esmorecimentos, a Senhora de 
Borja, em prol da infancia e dos desvalidos 
equatorianos. 
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A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sui e 
tributo mais do que merecido do Governo 
e do povo do Brasil a Vossa Excel~ncia e 
a Senhora de Borja. 

Discurso do Presldente Jose Sarney 
em Quito, na noite de 25 de outubro 
de1989 

Muito agradeQO as generosas e expressi
vas palavras de Vossa Excel~ncia. Desde 
que chegamos a esta bela cidade, minha 
mulher e eu temos sido cercados de ma
nifesta¢es de afeto, pelas quais somos 
extremamente reconhecidos. 

E para mim um privilegio e motivo de par
ticular satisfac;ao ser o primeiro Presidente 
brasileiro a efetuar visita a Republica do 
Equador. Prossigo aqui um amplo progra
ma de estreltamento das relac;oes do Bra
sil com seus vizinhos sul-americanos, ob
jetivo prioritario da politica exterior que tra
cei desde o inlcio do meu Governo. Desejo 
que minha estada aqui contribua eficaz
mente para inaugurar novo capitulo na his
t6ria das relac;Oes entre nossos palses. 
Que sirva para estreitar ainda mais os vln
culos de fraterna amizade que unem nos
sos povos. Que fortalec;a o processo de 
entendimento e cooperac;So entre as na
c;oes latino-americanas. 

Esta o Brasil republicano as vesperas de 
completar cem anos. 

Cem anos que serao festejados, no dia 15 
de novembro vindouro, quando estarao os 
mais de 80 milhoes de eleitores brasileiros 
elegendo, pelo voto direto, o pr6ximo Pre
sidente da Republica. 

Como a Republica equatoriana, a Republi
ca brasileira celebrara seu centenario, tiel 
aos Ideals de paz, justic;a, liberdade e 
igualdade. 

Sao multiplas e expresslvas as conquistas 
da causa da Democracia na America Lati
na, ao Iongo desta decada. Chegaremos 
ao termino deste ano com todos os parses 
do Continente sul-americano democrati-

zados. Trata-se de processo sem prece
dentes na Hist6ria mundial e que e razao 
de justificado orgulho para todos n6s, lati
no-americanos. Alegra-me especial mente 
poder ressaltar semelhante fato neste no
bra pars, de tantas e tao arraigadas tradi
c;oes democraticas e republicanas. 

No cenario lnternacional, a atmosfera de 
entendimento entre as superpot~ncias, os 
progresses alcanc;ados no campo do de
sarmamento, a soluc;So de conflitos regio
nais sao eventos que se articulam em ex
pressive cadeia de fatos politicos de uni
versal importAncia, prenunciando uma era 
de maior entendimento no relacionamen
to entre os Estados. 

Mas a decada que se encerra foi tambem 
uma epoca de agruras e frustrac;oes para 
os parses em desenvolvimento, mormente 
para a America Latina. Nossos palses se 
viram assediados, a todo instante, por 
pressoes fortlssimas: a dlvida externa, o 
protecionismo, a deteriorac;ao dos termos 
de lntercAmbio, os monop61ios de ciencia 
e de tecnologia e, mais recentemente, o 
meio ambiente. 

Estou convencido de que s6 poderemos 
superar este quadro crltico se formos efe
tivamente capazes de nos integrarmos. Se 
juntarmos as nossas vontades e as nossas 
potencialidades em torno de um projeto 
comum. 

A integrac;ao da America Latina nao pode 
mais ser vista como uma utopia ou artiflcio 
de ret6rica. Deve serum artigo de fe. Um 
objetivo compartilhado, cimentado pela 
democracia e destinado a mobilizar as 
nossas sociedades e os nossos Gover
nos. 

S6 assim, faremos chegar a America Lati
na os beneflcios, hoje tao evidentes em 
outras areas do mundo, das economias 
de conjunto. S6 assim seremos capazes 
de enfrentar decididamente os desafios da 
modernidade. E a integrac;ao, Senhor Pre
sidente, comec;a no nrvel das rela¢es bi
laterais. No dia-a-dia dos contactos entre 
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cada urn de nossos parses. Na trama de 
interesses convergentes que formos ca
pazes de forjar nos diversos setores em 
que se desdobram as atividades produti
vas de nossas sociedades. 

Brasil e Equador tern ar, estou convencido, 
amplo e inesgotavel caminho a percorrer. 

Longa e, rica e a hist6ria de nossas re
la96es. E uma convivencia que data dos 
prim6rdios da Colonia, da epopeia tragica 
de Francisco Orellana - o descobridor do 
grande Rio das Amazonas -, primeiro eu
ropeu a transpor os desfiladeiros gelados 
da Cordilheira dos Andes, a devassar a 
imensidao verdejante da Hileia, a viajar, 
em busca do El Dorado, do Pacifico ate o 
Atlantico. 

Nossos passados se entrela9am ja no lon
grnquo outubro de 1563, quando a expe
di9ao de Pedro Teixeira alcan9ava Quito, 
depois de trilhar em dire9ao contraria o 
caminho de Orellana, convertendo em 
busca do real a procura da mito16gica terra 
da ilimitada riqueza. Naquela epoca era
mos colonia de urn mesmo soberano. 

Desbravamos e seguimos nossos cami
nhos. Conquistamos nossas independen
cias. Lutamos hoje, juntos, pelo desenvol
vimento. Acreditamos na coopera9ao co
mo caminho para o futuro de prosperidade 
a que tern justo direito nossos povos. 

Temos sabido multiplicar, nos anos recen
tes, os campos e as iniciativas de colabo
ra9ao, num suceder de projetos e empre
endimentos conjuntos, que demonstram 
crescente complementaridade. Ressalto, 
entre outros, pela importancia social que 
tern, a abertura, por firma brasileira, da 
Rodovia Mendez - Morona; a execu9ao 
do Projeto de lrriga9ao do Transvase de 
Santa Elena; e a instala9ao de unidades de 
tratamento para 0 sistema de agua potavel 
de Quito. -

. ~~' "' 

Pelo carater pioneiro, sobressaem, ainda, 
o acordo de coopera9ao entre a Petro bras 
e a Petroecuador, para troca de experien-
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cias em diferentes segmentos da industria 
petrolrfera; eo fornecimento ao IETEL, por 
companhias brasileiras, de equipamentos 
de telefonia urbana e rural. 

Muito nos honra figurar entre os principais 
parceiros economicos do Equador. As ele
vadas cifras de nosso comercio sao re
flexo da vontade mutua de cooperar. De 
construir urn destino comum. UnictQ.s atua
mos em prol do entendimento e da inte
gra9ao dos parses da America Latina -
objetivos fundamentais de nossa atua9ao 
externa que, lado a lado, temos defendido, 
sem esmorecimento, em foros regionais 
como a ALADI e o SELA. Estamos, sobre
tudo, conscientes dos beneffcios da co
opera9ao horizontal, como ferramenta 
para a transferencia das tecnologias apro
priadas a edifica9a0 e a moderniza9a0 de 
nossas estruturas produtivas. 

Temos, por outra parte, responsabilidades 
comuns na preserva9ao do ecossistema 
amazonico. Apoiamos o fortalecimento do 
Tratado de Coopera9ao Amazonica, esse 
patrimonio jurrdico de todos os Estados da 
regiao, de importancia fundamental para o 
desenvolvimento e o aproveitamento or
denado dos imensos recursos da Amazo
nia. 

Senhor Presidente, 

Ja no infcio desta decada, o eixo do co
mercio mundial principiava a deslocar-se 
do Atlantico Norte para a Bacia do Pacifi
co. Essa e certamente uma tendencia que 
tende a refor9ar-se nos pr6ximos anos e a 
mol dar o perfil do comercio nos albores do 
terceiro milenio. 0 Equador, por sua posi-
9ao geografica, mas principalmente pelo 
talento e pela perseveran9a de seu povo, 
tera papel cada vez mais destacado no 
cenario internacional do seculo XXI, que ja 
se esbo9a hoje. Seguira tendo atua9ao 
proeminente nesta nossa America Latina, 
.que. qu~~emos todos coesa e. integrada . 

Nesse futuro, que antevejo de grandes re
aliza96es, o Equador tera sempre a seu 
lado o Brasil. Um Brasil que fez uma clara 
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opgao latina-americana. Urn Brasil para o 
qual, como nao me canso de repetir, a 
sorte dos seus vizinhos e a sua sorte! 

E com esse espfrito de fraterna amizade 
que pego a todos os presentes que comi
go elevem suas tagas num brinde a saude 
e felicidade pessoais de Sua Excelencia o 
Doutor Rodrigo Borja Cevallos, Presidente 
da Republica do Equador, e da Senhora 
de Borja, a crescenta prosperidade da Na
gao equatoriana, e ao estreitamento cada 
vez maior dos lagos que vinculam nossos 
povos. 

Brinde oferecido pelo Presidente Jose 
Sarney por ocasiao do almo~o com 
que homenageou o Presidente do 
Equador, na residencia do 
Embalxador do Brasil, em Quito, em 
26 de outubro de 1989 

Senhor Presidente, 

E uma honra acolher Vossa Excelencia 
nesta Casa brasileira. Celebramos aqui a 
fraterna e tradicional amizade que une o 
Brasil e o Equador, em companhia de tan
tos e tao ilustres representantes da socie
dade, das letras, das artes e des neg6cios 
equatorianos. 

Com a restauragao do estado de direito 
em nosso Continente, ampliaram-se as a
reas de entendimento e a agao diplomati
ca solidaria e convergente tornou-se mais 
facil. Abriram-se novas campos para a co
operagao. A integragao latina-americana, 
urn dos principais objetivos da polftica ex
terna dos Governos democraticos da re
giao, transformou-se em meta atingfvel. 

Hoje sao cada vez mais frequentes os 
contactos diretos entre os Chefes de Esta
do de todos nossos pafses. A confianga e 
o respeito mutua sao a tonica do rel~cio
namento entre nossas Democracias. E sa
bre essas bases que vamos realizar a obra 
maior da integragao da America Latina. 

0 entendimento regional passa necessa
riamente pelo estreitamento das relagoes 

bilaterais. Brasil e Equador ja ostentam urn 
s61ido acervo de realizagoes conjuntas. E: 
extremamente fertil o campo para a co
operagao. Espero, com minha visita, con
tribuir para aprofundar os vfnculos entre 
nossas sociedades. Estabelecer f6rmulas 
novas e imaginativas de colaboragao. 

Ternes tido oportunidade de passar em re
vista os principals temas da atualidade in
ternacional e regional. Examinamos deti
damente a rica agenda bilateral. Compro
vei suas conhecidas qualidades de inte
lectual, de politico brilhante, de estadista 
versado nas questoes mundiais. Agrade
go-lhe as refletidas observagoes sabre a 
realidade equatoriana e a insergao deste 
nobre pals no contexte latino-americano. 
Compartimos a vontade polftica inabalavel 
de construir urn futuro comum de prospe
ridade para nossos povos. As relagoes en
tre Brasil e Equador haverao de ganhar re
novado impulse com os instrumentos hoje 
firmados. Os principals beneficiaries serao 
nossos povos e as geragoes futuras de 
brasileiros e equatorianos. Estamos fazen
do da cooperagao ferramenta eficaz para 
a promogao do desenvolvimento. 

E com esse espfrito que convido todos a 
comigo erguerem suas tagas num brinde 
a felicidade do Presidente Rodrigo Borja e 
da Senhora de Borja, a prosperidade do 
Equador e ao estreitamento cada vez 
maior des lagos entre nossos pafses. 

Declara~ao Con junta 
Brasileiro-Equatoriana 

Convidado pelo Presidente da Republica 
do Equador, Sua Excelencia Rodrigo Bor
ja, o Presidente da Republica Federativa 
do Brasil, Sua Excelencia Jose Sarney, vi
sitou oficialmente o Equador entre os dias 
25 e 26 de outubro de 1989. 0 Presidente 
Sarney foi acompanhado por sua esposa, 
Senhora Marly Macieira Sarney, e impor
tante delegagao. 0 Presidente Sarney foi 
declarado H6spede de Honra e recebeu 
do Prefeito de Quito, Rodrigo Paz, as cha
ves da cidade. Durante a visita, ambos os 
Presidentes mantiveram dialogo, caracte-
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rizado por clima de grande cordialidade e 
compreensao, sobre as relag6es entre os 
dois pafses, bern como sobre outros as
suntos de interesse mutuo. Ao comprovar 
o alto nfvel de tais relag6es, ressaltado pe
l a presente visita, desejam registrar o con
teudo de suas conversag6es mediante a 
seguinte 

Declaragao Conjunta 

1. Os dois Chefes de Estado reafir
mam sua convicgao de que o sistema de
mocratico e essencial para preservar a 
paz, alcangar o desenvolvimento e a justi
ga social, garantir o pleno respeito aos 
direitos humanos e impulsionar a coope
ragao e integragao entre os povos. 

2. Os dois Mandataries veem com 
agrado a distensao que caracteriza a atual 
situagao das relag6es internacionais, que 
criou urn clima propfcio para a solugao ne
gociada dos problemas existentes em ca
da regiao. A esse respeito, reiteram a ada
sao de seus Governos aos princfpios fun
damentais da convivencia internacional 
contidos nas cartas da Organizagao das 
Nag6es Unidas e da Organizagao dos Es
tados Americanos, especialmente aque
les relatives a nao-intervengao, a autode
terminagao, a supressao de toda forma de 
colonialismo, ao compromisso de nao re
correr a ameaga ou ao uso da forga, de 
nao-reconhecimento de conquistas terri
toriais logradas por tais meios, de propi
ciar solug6es pacfficas de controversias 
entre OS Estados, e a promogao de polfti
cas tendentes a aprofundar a relagao 
amistosa e solidaria entre os povos. 

3. Assinalam seu prop6sito de contri
buir para a edificagao de uma America 
Latina unida e solidaria que ingresse no 
seculo XXI num clima de paz, seguranga e 
cooperagao, com vistas a urn desenvolvi
mento mais justo e sustentado. 

4. Ao examinar a questao do trafico 
ilfcito de drogas, os do is Chefes de Estado 
reafirmam sua vontade de cooperar no 
controle e na luta contra o trafico ilfcito e 
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uso indevido de drogas e substancias psi
cotr6picas e de enfrentar a ameaga que o 
mencionado trafico representa para a es
tabilidade social e polftica dos povos. Ou
trossim, assinalam a responsabilidade 
dos Governos em cujos territories se en
contram os maiores mercados de consu
me. Por outro lado, expressam sua solida
riedade para com o Governo e o povo co
lombiano por sua firme e decidida luta 
contra esse problema. 

5. Os do is Presidentes reafirmam seu 
repudio a todas as formas de terrorismo e, 
com este prop6sito, concord am em conju
gar esforgos, ao nfvel bilateral. 

6. Com relagao a situagao na Ameri
ca Central, os do is Mandataries reiteram a 
posigao de ambos os pafses na busca de 
uma solugao negociada para o problema, 
baseada em esforgos precipuamente re
gionais. Atribuem, assim, particular impor
tancia a vontade polftica dos pafses 
centro-americanos, manifestada no ambi
to dos procedimentos de Esquipulas II e 
confirmada nas reuni6es de cupula de Sao 
Jose, Sao Salvador, Tegucigalpa e Tela. 

7. Expressam sua preocupagao 
quanto a grave Crise polftica por que passa 
o Panama e pela interrupgao do dialogo 
entre as partes diretamente interessadas 
daquele pafs que, sob os auspfcios da 
Organizagao dos Estados Americanos, 
procurava, dentro dos princfpios do Dire ito 
lnternacional, e com especial respeito ao 
de nao-intervengao, uma solugao demo
cratica, legftima e consensual. Reafirmam, 
em consequencia, a necessidade de que 
todos os setores interessados reiniciem as 
conversagoes. 

8. Reiteram seu prop6sito de favore
cer os processes de integragao regional e 
sub-regional na America Latina, e sua 
convicgao de que estes processes contri
buem para a paz, a seguranga e o desen
volvimento pleno de seus povos. 

9. Reiteram a decisao de ambos os 
Governos de ampliar e consolidar o dialo-
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go politico para a consideragao dos temas 
bilaterais e da situagao internacional e re
gional, prevendo, para tanto a instituciona
lizagao de reuni6es anuais entre as duas 
Chancelarias, em nfvel de Secretaries-ge
rais. 

10. Os dais Mandataries reafirmam 
seu apoio ao Tratado de Cooperagao 
Amazonica como foro apropriado para a 
discussao das quest6es de interesse co
mum dos pafses da regiao, e como instru
mento para delinear polfticas conjuntas. 
Ratificam, assim, as compromissos assu
midos nas declarag6es de Sao Francisco 
de Quito e da Amazonia, bern como sua 
decisao de fortalecer institucionalmente 
as mecanismos do Tratado. Desse modo, 
expressam sua satisfagao pela convoca
gao do Grupo ad hoc institufdo em seu 
ambito, para decidir sobre uma estrutura 
organizacional que o habilite definitiva
mente para a consecugao de seus altos 
objetivos. 

11. Expressam seu desejo de promo
ver o desenvolvimento e, ao mesmo tem
po, no exercfcio de seus direitos sobera
nos, preservar o patrimonio ecol6gico da 
Regiao Amazonica, com a finalidade de 
utilizar o seu potencial em prove ito do de
senvolvimento economico e social. Cons
tatam assim, com satisfagao, a instalagao 
das comiss6es especiais sabre o meio 
ambiente e assuntos indfgenas. 

12. Os dais Mandataries concordam 
em dar novo impulse a cooperagao bilate
ral na Regiao Amazonica, e reiteram seu 
apoio a implementagao da Via lnterocea
nica. 

13. Os dais Mandataries ressaltam a 
conveniE3ncia de que as pafses em desen
volvimento realizem reuni6es preliminares 
com vistas a coordenar suas posig6es pa
ra a Conferencia Mundial sabre o Meio 
Ambiente, a ter Iugar em 1992. 0 Presi
dente Borja expressa o apoio do Governo 
do Equador a postulagao brasileira de se
diar aquela Conferencia. 0 Presidente Sar
ney manifesta sua satisfagao par tal apoio. 

14. Reconhecem a importancia da 
continuidade da cooperagao entre as dais 
pafses em todOS OS aspectos relatives a 
pesquisa cientffica na Antartida. 0 Presi
dente Borja expressa seu agradecimento 
pel a apoio proporcionado pel a Brasil tanto 
a expedigao antartica equatoriana, como 
a aspiragao do Equador de aceder a 
condigao de membra consultive do Trata
do de Cooperagao Antartica. 

15. Ao examinarem o contexte das re
lag6es economicas internacionais, OS dais 
Mandataries registram sua preocupagao 
com a ameaga que o problema da dfvida 
externa representa a paz polftica e social e 
a possibilidade de desenvolvimento de 
seus povos. Reiteram, portanto, o criteria 
da co-responsabilidade entre pafses deve
dores e credo res na busca de meios efeti
vos com vistas a redugao do estoque da 
dfvida e de seu servigo, e a retomada dos 
fluxos de recursos financeiros para as 
pafses em desenvolvimento. Enfatizam 
que a intensificagao dos esforgos coleti
vos regionais e continentais e de vital im
portancia para a superagao dos obsta
culos que se antep6em ao processo de 
crescimento economico, crucial para re
verter a estagnagao economica a que esta 
sujeita a maioria dos pafses da America 
Latina e do Caribe. 

16. Os dais Presidentes verificam com 
satisfagao o excelente estado das re
lag6es entre as dais pafses. Manifestam 
sua decisao de fortalecer e ampliar canta
tas entre as Chancelarias, com a participa
gao, quando pertinente, dos 6rgaos tec
nicos, especialmente no que se refere as 
relag6es economicas, comerciais e finan
ceiras, com o intuito, inclusive, de apre
sentar sugest6es para a superagao de 
eventuais problemas que possam surgir 
nessas areas. 

17. Com relagao a area cultural, OS 
dais Mandataries ressaltam a necessi
dade de intensificar e consolidar as meca
nismos de cooperagao bilateral. A esse 
respeito, expressam sua satisfagao pela 
celebragao, nesta data, do Acordo de Co-
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operac;:ao Cultural e Educacional entre os 
dais paises, instrumento que servira de 
moldura para os diversos programas e 
projetos nessa area. 

18. Os dais Presidentes ratificam os 
compromissos assumidos no ambito do 
Acord a sabre Usc Pacifico da Energia Ate
mica, celebrado em Quito, em 11 de julho 
de 1970. A esse prop6sito, instruirao as 
entidades nacionais competentes a apre
sentar, em breve, sugest6es para sua im
plementac;:ao. 

19. Os dais Mandataries concordam 
em estabelecer um Plano Basico de Co
operac;:ao Tecnica para o bienio 1990-
1991, que detalharia os programas e 
projetos a serem desenvolvidos, crono
gramas e fontes de financiamento. A exe
cuc;:ao desse plano, pelo lade brasileiro, 
cabera a Agencia Brasileira de Coopera
c;:ao, vinculada ao Ministerio das Relac;:6es 
Exteriores, e pelo lade equatoriano, ao 
Ministerio de Relac;:6es Exteriores e ao 
Conselho Nacional de Desenvolvimento -
CON AD E. 

20. Registram com satisfac;:ao a assi
natura, nesta data, do Ajuste Complemen
tar ao Acordo Basico de Cooperac;:ao 
Tecnica, no Campo da Industria Naval e de 
Construc;:ao Civil Correlata. 

21. Tendo em vista a prioridade atribuf
da per ambos os Governos aos progra
mas de modernizac;:ao des respectivos 6r
gaos encarregados das relac;:6es exterio
res, os dais Chefes de Estado manifestam 
sua disposic;:ao de intensificar a coopera
c;:ao interinstitucional entre as Chancela
rias des dais paises. Com esse objetivo, 
foi celebrado nesta data um Ajuste Com
plementar ao Acordo Basico de Coopera
c;:ao Tecnica, que permitira implementar a 
referida cooperac;:ao. 

22. Coincidem na conveniencia de e
xaminar novas mecanismos que intensifi
quem o intercambio comercial de forma 
harmonica. 

23. Assinalam a importancia do mais 
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estrito cumprimento aos compromissos 
acordados no ambito da ALADI. Com vis
tas ao aumento das exportac;:6es equato
rianas, o Presidente Sarney anunciou que 
o Governo brasileiro resolveu outorgar, 
em favor do Equador, um acrescimo anual 
automatico de 5% das quotas fixadas aos 
produtos incluidos na Lista de Abertura do 
Mercado que se encontram sujeitos a 
contingenciamento, sem prejufzo de ne
gociac;:6es sabre produtos especificos. 0 
Presidente Borja manifestou seu aprec;:o a 
essa medida. 

24. Reconhecem a importancia des in
vestimentos brasileiros no Equador como 
mecanisme para equilibrar o intercambio 
e fortalecer a cooperac;:ao. Para tal fim, es
timularao encontros entre representantes 
des setores privados, inclusive para exa
minar a possibilidade de criac;:ao de joint 
ventures. 

25. Manifestam satisfac;:ao pelos tra
balhos ja realizados e em andamento no 
ambito des "Contratos de Prestaci6n de 
Servicios para Exploraci6n de Hidrocarbu
ros" firmados entre a Petrobras lnternacio
nal S.A. - BRASPETRO, em cons6rcio 
com outras companhias, e a PETROE
CUADOR. 

26. Reconhecem a importancia do 
Convenio de Cooperac;:ao Tecnica para as 
Atividades da Industria Petrolifera e Petro
quimica, assinado em 17 de julho de 1989, 
para a ampliac;:ao do intercambio de tec
nologia entre a BRAS PETRO e a PETROE
CUADOR. 

27. Os dais Presidentes assinalam, 
tambem, a conveniencia e o interesse de 
estabelecer mecanismos de cooperac;:ao 
no campo da aeronautica. 

28. Consideram positiva a participa
c;:ao de varias empresas brasileiras em 
obras para o desenvolvimento do Equa
dor, tendo em vista a conveniencia de 
assegurar condic;:6es harmonicas e 
mutuamente vantajosas para os dais 
pafses. 
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29. Os dois Presidentes manifestam 
firme disposic;;:ao em dar c9ntinuidade aos 
entendimentos entre os Orgaos financei
ros competentes nos dois pafses, com o 
intuito de prosseguir o exame de mecanis
mos financeiros que permitam a imple
mentac;;:ao da Fase I do Projeto do Trans
vase de Santa Elena. 

30. Os dois Presidentes expressam 
igualmente sua satisfac;;:ao pela disposic;;:ao 
do Governo brasileiro de conceder, ao Go
verne equatoriano, creditos adicionais, 
com vistas a conclusao de obras de infra
estrutura rodoviaria e de saneamento, 
bern como para o fornecimento de equipa
mentos e servic;;:os para o programa de 
modernizac;;:ao do sistema de telecomuni
cac;;:oes do Equador. 

31. Determinam o exame de possfveis 
alternativas para a comercializac;;:ao de 
produtos equatorianos tradicionais e nao
tradicionais em terceiros mercados, por 
meio, inclusive, da experiencia e da estru
tura de comercio internacional de que dis
poem as empresas brasileiras nesse 

\\_ .. , 

setor. Manifestam, a prop6sito, seu agra
do com a assinatura, nesta data, do Proto
colo de lntenc;;:oes na Area Comercial, que 
define as linhas gerais de cooperac;;:ao 
neste campo. 

32. Os dois Presidentes determinam a 
convocac;;:ao da Comissao Mista Brasilei
ro-Equatoriana para o segundo semestre 
de 1990. ·.,, 

Os Presidentes expressam sua satisfac;;:ao 
pelas conversac;;:oes mantidas e pelos re
sultados alcanc;;:ados. 0 Presidente Sarney 
expressa seu profunda reconhecimento 
pel a hospitalidade que I he foi dispensada, 
bern como a sua esposa e a sua delega
c;;:ao, durante sua permanencia em Quito. 
0 Presidente Sarney convidou o Presi
dente Borja para que visite oficialmente o 
Brasil em data a ser acordada. 0 Presi
dente Borja agradeceu e aceitou com sa
tisfac;;:ao o convite. 

Quito, 26 de outubro de 1989. 

Jos' Sarney 
Rodrigo Borja 
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encontro de chefes de 
estado de lingua portuguesa 

Discurso do Presidente Jose Sarney 
na Cerimonia de Abertura do Encontro 
de Chefes de Estado de Lingua Oficial 
Portuguesa, em Sao Luis, em 1 2 de 
novembro de 1989 

E com grande satisfagao que recebo Vos
sas Excelemcias e suas ilustres comitivas 
em Sao Lufs do Maranhao para esta reu
niao em que, juntos, procuramos unir ain
da mais nossos lagos comuns da hist6ria, 
das nossas rafzes, de nossa inseparavel 
amizade. 

Esta cidade e urn sfmbolo da era colonial. 

De nossas lutas da conquista, de nossas 
vicissitudes, do arrojo e da tenacidade de 
nossos antepassados, marcada pela mes
ma arquitetura, cultura e valores, como 
muitas das nossas cidades de Africa, igual 
a outras mais de Portugal. 

Recebemos uma heranga comum: a lin
gua portuguesa. 

A lingua e instrumento de unidade. 

Atraves dela podemos transmitir senti
mentes, aspirag6es, esperangas. 

Comungarvalores, entender-nos, estreitar 
lagos de afeto e de amizade. 

Foi atraves dela que o Padre Antonio Viei
ra, que no Maranhao deixou marcas de 
sua inteligencia luminosa, pede dizer: 

"V6s que descobristes ao mundo o que ele 
era, e eu vas descubro a v6s o que haveis 
de ser. Tale a hist6ria ... " 

Este e urn encontro marcante. 

Seu significado transcende o proprio obje
to de sua significagao. 

Vamos colocar em marcha urn processo 
inedito de cooperagao entre nossos paf
ses, cujo alcance talvez nao possamos ho
je sequer imaginar com precisao. 

Aqui plantaremos as sementes. 

Nossos continuadores colherao os frutos. 

Nessa agenda e ilimitada, como e ilimitada 
a nossa vontade polltica de cooperar. 

A lingua comum seNira de base para a 
construgao de uma grande obra de aproxi
magao, destinada a forjar o nosso destine. 

Com a criagao do Institute lnternacional da 
Ungua Portuguesa, abriremos a nossas 
sociedades as portas de urn futuro de rea
lizag6es conjuntas. 

Em nossa diversidade encontraremos os 
fatores que nos unirao e nos tornarao ca
pazes de projetar a nossa cultura, a cultura 
da lingua portuguesa, para o Iugar de re
levo que lhe cabe ocupar no universe das 
grandes civilizag6es contemporaneas. 

A iniciativa de criagao do Institute encon
trou em Vossas Excelemcias acolhida de
cisiva. 

Agradego muito especialmente o empe
nho pessoal de Vossas Excelencias, que, 
para atender ao convite que lhes formulei, 
deixaram momentaneamente os seus afa
zeres e cancelaram, em alguns cases, ou
tros compromissos. E aqui eu me permiti
ria mencionar, como exemplo significative 
do interesse de todos os nossos gover-
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nos, o merit6rio trabalho do Presidente 
Joao Bernardo Vieira, que coordenou os 
entendimentos sabre o Anteprojeto de 
Acordo Constitutive do Institute junto aos 
demais Presidentes des palses de expres
sao oficial portuguesa. 

Partilhamos a convicc;ao de que o notavel 
patrimonio constitufdo a partir da lfngua 
portuguesa esta a exigir urn instrumento 
de ligac;ao das expressoes de cultura de 
nossos povos e de que chegou o memen
to de se criar urn instrumento internacional 
para a valorizac;ao de nosso idioma co
mum. 

A lingua portuguesa nao e apenas urn 
meio de comunicac;ao para esta nossa 
comunidade de nac;oes; nao e apenas urn 
elemento aglutinador para nossas cultu
ras. 

A Hngua portuguesa deve ser, acima de 
tude, reflexo e vefculo de amplos movi
mentos de renovac;ao cultural de nossos 
povos. 

Urn fator de cultura e, per conseguinte, de 
desenvolvimento. 

Urn elemento decisive em nossa estrate
gia comum de elevar os nfveis de progres
so e bem-estar de nossas sociedades. 

Nossos pafses estao distribufdos em tres 
continentes e se inserem, de formas dis
tintas, em agrupamentos geograficos es
peclficos. 

Condicionados per sua localizac;ao geo
grafica, per seu desenvolvimento hist6rico 
e per sua formac;ao social, cada urn de 
nossos palses enriqueceu extraordinaria
mente o vernaculo comum. 

0 universe lusofonico tornou-se ample e 
diversificado. 

lncorporou formas de sentir e de expres
sar nascidas da adaptac;ao do genic por
tugues as culturas americanas, africanas 
e asiaticas. 
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Revelou-se plastico, aberto a novidade e a 
transposic;ao cultural. 

Sobreviveu as pressoes a que o curse da 
hist6ria o submeteu e, neste processo, 
transformou-se em patrimonio de cerca de 
200 milhoes de seres humanos espalha
dos pelo mundo. 

Urn patrimonio que nos permite comuni
cac;ao direta e instantanea e nos integra 
culturalmente. 

Urn patrimonio, pais, que nos toea preser
var e valorizar e do qual o nosso Institute 
lnternacional da Ungua Portuguesa se tor
nara fiel e zeloso gestor. 

Em nossos pafses, sem excec;ao, afirma
se urn saudavel pluralismo cultural, que 
nos coloca diante de urn duple desafio: 
identificar e aperfeic;oar os trac;os culturais 
que nos sao comuns e, bern assim, pre
servar e valorizar os elementos que nos 
diferenciam. 

Ambas as facetas nos enriquecem. 

A unidade e a diversidade - ou a diversi
dade dentro da unidade - darao a nosso 
empreendimento o vigor e a temperanc;a 
necessaries para o seu plene exito. 

0 estreitamento de nossa cooperac;ao e o 
reconhecimento das potencialidades im
plfcitas no usc da lfngua comum em nada 
afetarao a inserc;ao latina-americana do 
Brasil, europeia de Portugal ou africana de 
Angola, Cabo Verde, Guine-Bissau, Mo
c;ambique ou Sao Tome e Principe. 

Ao contrario, aportaremos a esses diver
sos grupos novas possibilidades de co
operac;ao internacional, abrindo janelas 
para um entendimento mais ample e diver
sificado, em beneffcio do desenvolvimen
to e da paz. 

Em estudo sabre a lfngua portuguesa pu
blicado em 1985 sob os auspfcios da 
UNESCO, Antonio Houaiss apontava du
as hip6teses de futuro para nossa Hngua: 
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Ou bern se abandonam os vfnculos cultu
rais existentes entre parses lus6fonos, ou 
bern se adota uma polftica liberta de 
opc;oes sub-reptfcias, em que as partes 
regularao convencional e consensual
mente as areas linguageiras. 

A primeira hip6tese conduziria inexoravel
mente ao fim da intercomunicac;ao e da 
afinidade de expressao. 

A segunda, por sua vez, a uma ac;ao cul
tural fecunda e tendencialmente vivificada, 
justamente naquele ponto em que a uni
dade se compatibiliza com a diversidade. 

Estamos aqui para afirmar a nossa deci
sao polltica em favor da via de coopera
c;ao. 

Nao deixaremos que se enfraquec;am os 
nossos vfnculos culturais forjados pela lfn
guacomum. 

Muito pelo contrario. Trataremos de forta
lece-los, mediante uma polftica lingufstica 
compatlvel, dando-lhes Iugar de relevo em 
nossa atuac;ao internacional. 

As relac;oes entre nossos parses tern sido 
marcadas pelo signa da cooperac;ao e do 
respeito mutua. 

A essas duas matrizes sera necessaria 
aduzir a do reconhecimento de nossas 
identidades culturais pr6prias, base indis
pensavel de toda a cooperac;ao nos domf
nios do saber e da criac;ao. 

0 Institute que nos propomos estabelecer 
permitira dinamizar em muito a coopera
c;ao que ja vimos realizando bilateralmen
te, sem que nos arredemos dos princfpios 
fundamentais que a tern inspirado. 

Ao criar o Institute lnternacional da Lingua 
Portuguesa, nao estamos nos restringin
do ao que, em func;ao da lingua, tanto nos 
tern aproximado. 

Estaremos, tambem e sobretudo, valori
zando as relac;oes entre a criatividade de 

nossos povos, cad a qual com sua vertente 
individual propria. 

Estaremos, igualmente, reconhecendo 
que os espac;os nacionais sao, hoje, insu
ficientes para a expansao plena das poten
cialidades da ciencia e da tecnologia, e 
que a lingua pode ser urn fator vivo de 
progresso. 

Estaremos, finalmente, percorrendo o lon
go caminho que leva aquele nucleo de 
humanidade que nos une, cuja revelac;ao 
e a func;ao principal da arte. 

Criatividade, conhecimento, humanidade: 
af estao as grandes vertentes do uso da 
lingua. 

E para explorar mais eficazmente estas 
vertentes que pretendemos constituir o 
Institute lnternacional da Ungua Portugue
sa, esta lingua que foi enriquecida pela 
contribuic;ao extraordinaria que I he deu ca
da urn de nossos pafses, acrescentando 
palavras, novas combinac;oes de sons, 
dando-lhe flexibilidade e tornando-a, real
mente, universal e rica. 

Assim, nossos povos herdaram a lingua 
portuguesa e ajudaram a cria-la e vivifica
la. 

0 Institute nasce da convicc;ao de que a 
promoc;ao do intercambio cultural nao e 
trabalho exclusive de organismos nacio
nais e regionais, mas fruto deste esforc;o 
conjunto de identificac;ao da riqueza da 
lingua como elemento catalisador da cria
tividade dos povos. 

Trata-se, assim, menos de urn debruc;ar
se sabre o passado do que urn lanc;ar-se 
ao futuro. 

No mundo contemporaneo, bens imate
riais, como o conhecimento e a informa
c;ao, tornam-se cada vez mais importantes 
nao s6 para o aprimoramento espiritual do 
homem, mas tambem como meios de via
bilizar o progresso econOmico e o bem-es
tar dos povos. 
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Na era da informatica, dos bancos de da
dos, do correio eletronico e da televisao 
sem fronteiras, o fate de dispormos de um 
mesmo meio de comunica~ao acessivel a 
nossos povos deve ter suas potenciali
dades plenamente exploradas. 

Assim, nossa lingua comum sera instru
mento de progresso. 

Senhores Presidentes, 

Nao poderia deixar de expressar meu 
agradecimento as generosas palavras do 
Presidente Mario Soares, na Conferencia 
Geral da UNESCO, em Paris, quando se 
referiu aos esfor~os de afirma~ao do idio
ma portugues, consubstanciais na ideia 
da cria~ao do Institute lnternacional da 
Lingua Portuguesa. 

Ao referir-se a contribui~ao que o Brasil 
possa ter dado, o Presidente Mario Soares 
certamente homenageava o reconheci
mento, por todos os governos, da oportu
nidade de iniciativa que hoje nos congre
ga. 

0 Brasil esta agradecido, ao receber os 
Presidentes de Mo~ambique, Guine-Bis
sau, Sao Tome e Principe, Portugal e Cabo 
Verde, e a Representa~ao de Angola. 

Reitero pois meus agradecimentos pelo 
apoio e a inspira~ao permanentes que o 
projeto de cria~ao do Institute mereceu de 
Vossas Excelencias. 

Estou seguro de que as decis6es a serem 
tomadas nesta reuniao hist6rica ensejarao 
o desenvolvimento sem precedentes das 
rela~6es culturais entre nossos paises, a
brindo caminho para que a lfngua portu
guesa se torne um veiculo moderno e a
tuante de cultura, educa~ao, informa~ao e 
de acesso ao conhecimento cientffico e 
tecnol6gico. 

Ao estimular a criatividade existente nos 
habitantes de nossos paises, o desenvol
vimento da ciencia e a reafirma~ao dos 
valores que nos sao comuns, daremos 
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expressao concreta a patria de nossa lin
gua. 

Declara~o de Sao Luis do Maranhao 

Os Chefes de Estado da 

Republica Federativa do Brasil, 
Jose Sarney; 

da Republica de Cabo Verde, 
Aristides Maria Pereira; 

da Republica da Guine-Bissau, 
Joao Bernardo Vieira; 

da Republica Popular de Mo~ambique, 
Joaquim Alberto Chissano; 

da Republica Portuguesa, 
Mario Soares; 

da Republica Democratica de Sao T orne e 
Principe, 
Manoel Pinto da Costa; 

e o Representante Especial do Presidente 
da Republica Popular de Angola, 
Jose Eduardo dos Santos 

reunidos a 1 Q de novembro de 1989, em 
Sao Luis do Maranhao, 

com a finalidade de criar o Institute lnter
nacional da Lingua Portuguesa: 

Congratulam-se pela feliz iniciativa, que 
pela primeira vez reune neste alto nivel 
todos os paises de lingua oficial portugue
sa, e salientam o significado hist6rico do 
encontro que consolida e dinamiza os la
~os de fraternidade e estreita coopera~ao 
que os ligam; 

Reconhecem a proje~ao que a lingua por
tuguesa, hoje falada por mais de 170 mi
lh6es de pessoas em todos os continen
tes, vern conquistando, de que e exemplo 
a sua ado~ao em varias organiza~6es in
ternacionais, e que essa proje~ao exprime 
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a afirmacrao de urn espacro de identidade 
caldeado em seculos de convivemcia; 

Reafirmam a sua disposicrao de conjugar, 
de forma cad a vez mais criadora, todos os 
esforcros no sentido da divulgacrao e da 
utilizacrao da lingua portuguesa no contex
te das exigemcias dos progresses realiza
dos no domlnio da ciemcia e da tecnologia; 

Ao abordar o estado atual da cooperacrao 
entre os seus palses, no ambito das trocas 
de impressoes que a reuniao de Sao Luis 
do Maranhao proporcionoy, analisaram a 
situacrao prevalecente na Africa Austral e 
os seus reflexes nessa cooperacrao; 

Neste ultimo contexte, OS Presidentes do 
Brasil, de Cabo Verde, da Guine-Bissau, 
de Portugal, e de Sao Tome e Principe to
maram conhecimento das informacroes 
prestadas pelo Presidente da Republica 
Popular de Mocrambique e pelo Represen
tante do Presidente da Republica Popular 
de Angola sobre os processes de busca 
da paz em curso nos seus palses, funda
mentais para par termo a violemcia e aos 
conflitos e instaurar urn clima de concor
dia, que permita o desenvolvimento social 
e economico e o bem-estar de todos os 
seus cidadaos; 

Louvaram esses esforcros, exortaram a co
munidade internacional a apoia-los e con
denaram todas as ingerencias nos assun
tos internes da Republica Popular de An
gola e da Republica Popular de Mocrambi
que. 

Os Presidentes de Cabo Verde, da Guine
Bissau, de Mocrambique, de Portugal, de 
Sao Tome e Principe, eo Representante 
do Presidente da Republica Popular de 
Angola exprimiram os seus calorosos 
agradecimentos ao Presidente da Repu
blica Federativa do Brasil, Jose Sarney, 
pela tao oportuna e clarividente iniciativa 
de promocrao do encontro de Sao Luis do 
Maranhao e da criacrao do Institute lnter
nacional da Ungua Portuguesa, bern co
mo o acolhimento fraterno dispensado a 
todas as delegacroes na melhor tradicrao 
da hospitalidade brasileira. 

Ato Constitutive do Institute 
lnternacional da Lingua Portuguesa 

Os Chefes de Estado da Republica Fede
rativa do Brasil, da Republica de Cabo Ver
de, da Republica da Guine-Bissau, da Re
publica Popular de Mocrambique, da Re
publica Portuguesa, da Republica Demo
cratica de Sao Tome e Principe, eo Repre
sentante Especial do Presidente da Repu
blica Popular de Angola, 

Reunidos em Sao Luis do Maranhao, Re
publica Federativa do Brasil; 

Considerando que a Ungua Portuguesa e 
uma das mais faladas no mundo, servindo 
a uma comunidade de nacroes com cerca 
de 170 milhoes de pessoas; 

lnspirados pelo desejo de mutuamente se 
beneficiarem do extraordinario patrimonio 
cultural que se constituiu ao abrigo da 
Ungua Portuguesa; 

Motivados pela intencrao de coordenarem 
entre si pollticas de cultura e tambem da 
lingua que lhes e comum e oficial, com 
suas variantes e diversidades nacionais; 

Acordam o seguinte: 

Artigo I 

Constituir, entre os Palses e Povos que 
utilizam a Ungua Portuguesa como lingua 
oficial ou materna, o Institute lnternacional 
da Lingua Portuguesa. 

Artigo II 

Definir os seguintes objetivos fundamen
tais para o Institute lnternacional da Ungua 
Portuguesa: 

a) promover a defesa da Lingua Portu
guesa como patrimonio de todos os 
Palses e Povos que a utilizam, como 
lfngua oficial ou materna; 

b) prom over o enriquecimento e a difusao 
da Lingua Portuguesa como vefculo de 
cultura, educacrao, informacrao e de 
acesso ao conhecimento cientlfico e 
tecnol6gico; 
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c) promover o desenvolvimento das re
lac;oes culturais entre todos os Parses 
e Povos que utilizam a Ungua Portu
guesa como lingua oficial ou materna; 

d) encorajar a cooperac;ao, a pesquisa e 
o intercambio de especialistas nos 
campos da lingua e da cultura. 

Artlgo Ill 

Os Governos dos respectivos Parses, de 
comum acordo, e em conformidade com 
as normas constitucionais vigentes em ca
da urn, definirao as regras quanto a orga
nica e ao modo de funcionamento do Ins
titute lnternacional da Ungua Portuguesa, 
bern como a fixac;ao e estabelecimento da 
sua sede e a implementac;ao dos princl
pios ora acordados. 

Fe ito em Sao Luis do Maranhao, ao 1 Q dia 
do mes de novembro de 1989, em sete 
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exemplares originais na Ungua Portugue
sa, todos igualmente aut€mticos e fazendo 
te. 

Jose Eduardo dos Santos 
Pela Republica Popular de Angola 

Jose Sarney 
Pela Republica Federativa do Brasil 

Arlstldes Marla Pereira 
Pela Republica de Cabo Verde 

Joio Bernardo Vieira 
Pela Republica da Guine-Bissau 

Joaquim Alberto Chlssano 
Pela Republica Popular de M~mbique 

Mario Soares 
Pela Republica Portuguesa 

Manoel Pinto da Costa 
Pela Republica Democratica de sao Tome e Principe 
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visita do presidente . , . 
JOSe sarney ao paragua1 

Discurso do Presidente Jose Sarney 
na cerimonia de condecora~ao, no 
Palacio do Governo, em Assun~ao, em 
13 de novembro de 1989 

Recibo, con gran honra, el Collar Mariscal 
Francisco Solano Lopez, de Ia Orden Na
cional del Merito, con Ia que Vuestra Exce
lencia acaba de distinguirme. 

Este gesto representa Ia amistad fraternal 
que une a nuestros dos pueblos; 

Mas alia que Ia persona del agraciado, 
celebra y simboliza los s61idos e hist6ricos 
vfnculos que aproximan a dos naciones. 

Guardare, entre mis recuerdos mas gra
tes, esta ceremonia que mucho me con
mueve. 

Acepte, con gran satisfacci6n, vuestra 
honrosa invitaci6n a volver a Paraguay. 

Como en las varias ocasiones en las que 
nos hemos reunido, estoy convencido de 
que seguiremos profundizando Ia com
prensi6n entre nuestros pueblos, que tan
to tienen en comun. 

El universe de las relaciones bilaterales es 
rico y diversificado. 

En nuestros encuentros, siempre cordia
les, hemos tratado con profundidad de 
amplia tematica de interes comun. 

Hemos examinado cuestiones tales como 
Ia del transporte de Ia soja paraguaya por 
el territorio brasileiio, Ia interconexi6n fe
rrocarrilera entre nuestros pafses, Ia pre
sencia de agricultores brasileiios en Para
guay. 

Es un dialogo fraternal, permanente, siem
pre abierto y sincere, como conviene ados 
pafses que estan unidos por tantos y tan 
profundos lazes de amistad. 

Brasil y Paraguay han acumulado un ex
presivo acervo de realizaciones con juntas. 

Se destacan, entre muchas otras, Ia cons
trucci6n de los puentes de Ia amistad y sa
bre el Rio Apa; Ia utilizaci6n por Paraguay 
de los puertos de Santos, de Paranagua y 
de Rio Grande; Ia cooperaci6n bilateral en 
las areas de proyecto y construcci6n de 
carreteras, asf como en los campos de Ia 
aeronautics, educaci6n y salud. 

El sector de energfa electrica sobresale de 
manera especial. 

Esta manana, inauguramos Ia decimo
quinta turbina de ltaipu. 

A pesar de graves dificultades econ6mi
cas y financieras, estamos dando estricto 
cumplimiento al cronograma de construe
cion de Ia Hidroelectrica. 

Dentro de un poco mas de un aiio, ltaipu 
debera estar conclufda. 

Mi gobierno no ahorr6 apoyo al cumpli
miento de dicho cronograma, fijado de 
comun acuerdo por nuestros pafses. 

Ha sido diffcil Ia obtenci6n de creditos en 
el mercado internacional. 

Nos hemos vista forzados, Brasil y Para
guay, a hacer sacrificios, a realizar un es
fuerzo financiero excepcional para que las 
obras pudieran seguir su curse normal. 
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Perc ltaipu es fruto del esplritu de entendi
miento que impregna a las relaciones en
tre nuestros palses. 

Es lo que ha permitido dar el prosegui
miento planificado al proyecto. 

El gobierno brasilerio se emperia con afan 
en Ia busqueda de soluciones para todas 
las cuestiones de Ia entidad. 

Seguiremos hacienda, invariablemente, 
del animo irreductible de cooperar y del 
escrupuloso respeto mutua los puntales 
de las relaciones entre Brasil y Paraguay. 

Es auspicioso el horizonte de posibilida
des y realizaciones que se extiende ante 
nosotros. 

Muchos campos nuevas se apresentan a 
todo memento; otros tantos surgiran en el 
futuro. 

En Ia medida de nuestras disponibilidades 
estaremos siempre atentos para aprove
char oportunidades y construir juntos un 
futuro mejor para nuestra gente, de un la
de y de otro de Ia frontera. 

Senor Presidente, 

Nuestro continente atraviesa, en este fin 
de siglo, una coyuntura de severas dificul
tades. 

Se multiplican las presiones venidas de 
fuera. 

Abultan el peso de Ia deuda externa, el 
proteccionismo, el envilecimiento de los 
precios de las materias primas. Son obs
taculos que los palses del continente solo 
venceran unidos. 

Las varias iniciativas en pro del entendi
miento y de Ia integracion en America La
tina apuntan hacia el camino de Ia union 
regional. 

Paso a paso, estamos forjando un conti
nente mas fuerte y mas apto a proporcio
nar el bienestar a nuestros pueblos. 
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Este proceso de entendimiento regional 
se nutre de Ia democracia que ha vuelto a 
florecer y se consolida en el continente. 

AI terminar este aria, todos los palses de 
America del Sur estaran democratizados. 

He ahl un heche historico del que pede
mas enorgullecernos justamente. 

En Brasil, el proximo dla quince, estare
mos celebrando los Cien Aries de Ia Repu
blica. 

En Ia misma fecha, mas de ochenta millo
nes de electores estaran eligiendo mi su
cesor, a quien pasare Ia faja presidencial 
el quince de marzo, como determina Ia 
Constitucion. 

Con Ia ascencion de Vuestra Excelencia al 
elevado cargo que ahara ocupa, Ia accion 
externa del Paraguay gano dimension 
nueva, dinamica e incluyente. 

Hoy, este noble pals participa activamente 
en los contactos de mas alto nivel entre los 
gobiernos latinoamericanos. 

Tiene actuacion destacada en el escenario 
internacional. 

La nacion guarani desemperia papel so
bresaliente en el proceso de aproximacion 
entre los pafses del continente. 

Senor Presidente, 

La Orden Nacional del Cruzeiro do Sui, 
cuyo gran collar he tenido el honor de 
imponer a Vuestra Excelencia, condecora 
a las altas personalidades que se han he
che merecedoras del reconocimiento del 
Gobierno brasilerio. 

La Orden Nacional del Cruzeiro do Sui 
constituye una antigua tradicion brasileria, 
que data de mas de un siglo y medic. 

AI conferirla a Vuestra Excelencia, lo hago 
como un testimonio del respeto y de Ia 
amistad que yo y todos mis compatriotas 
dedicamos a Ia valerosa gente guarani y a 
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su dirigente maximo, que tanto ha heche 
por el perfeccionamiento de las relaciones 
brasileno-paraguayas. Yo decla, al iniciar 
estas breves palabras, que guardare de 
esta cerimonia el mas grato recuerdo. 

De ella me acordare, sobre todo, como 
una prueba de Ia amistad sincera de un 
pueblo que, junto con mi pueblo, esta im
buldo en Ia firme decisi6n de construir un 
futuro de paz, cooperaci6n y prosperidad. 
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instala~ao da comissao de 
coordena~ao brasileiro-peruana 

Discurso do Ministro Abreu Sodre, por 
ocasiao da Reuniao com o Presidente 
do Conselho de Ministros e Chanceler 
Guillermo Larco Cox, em Trujillo, 
Peru, em 9 de outubro de 1989 

E uma satisfa9ao sempre renovada retor
nar a este nobre pafs, ao qual estamos, to
des os brasileiros, unidos por tantos e tao 
profundos la9os de antiga e s61ida amiza
de. 

Temos, hoje, ocasiao - que me e extre
mamente grata - de dar continuidade ao 
proflcuo dialogo entre o ltamaraty eo Tor
re Tagle. Sao de multi pia ordem OS interes
ses que nos vinculam. Deles decorrem 
inumeras possibilidades de coopera9ao, 
que temos sabido tornar realidade, em be
neffcio de nossos povos. 

Ha pouco mais de dois anos, os Presiden
tes Jose Sarney e Alan Garcfa davam im
pulse adicional a coopera9a0 brasileiro
peruana. Foram firmados, em nossa fron
teira, a Declara9ao de Rio Branco e o Pro
grama de A9ao de Porto Maldonado. De
monstram, com fatos, a prioridade que 
atribuem Brasil e Peru as rela96es bilate
rais no ambito amazonico e, nesse contex
te, a promo9ao do desenvolvimento das 
regi6es lindeiras. 

Muito tern sido feito para colocar em mar
cha as a96es previstas no Programa de 
A9ao de Porto Maldonado. Ressalto os es
for9os de nossos Governos em prol da in
terliga9ao rodoviaria, nos termos do Acor
do de 1981; a primeira reuniao da "Comis
sao Peruano-Brasileira de lnterliga9ao Via
ria e Zonas Francas" celebrou-se recente
mente, com resultados promissores. En
contra-sa em fase de diagn6stico o Pro-

grama liiapari - Assis Brasil de Coopera-
9ao Fronteiri9a, cujas Unidades Tecnicas 
em cada pafs se vern reunindo regular
mente; em breve, deverao passar a elabo
rayao e analise de projetos especfficos. Na 
area de coopera9ao tecnica, destaca-se o 
Projeto de Desenvolvimento lntegrado 
Acre - Madre de Di6s. Nele temos, em to
das as suas etapas, muito presente a preo
cupa9ao com o meio ambiente. 0 projeto 
ensejou, ha pouco, a vinda ao Peru de mis
sao de tecnicos brasileiros, coordenada 
pela Agencia Brasileira de Coopera9ao. 

Na esteira do encontro presidencial, cele
brou-se em Lima, em fevereiro ultimo, a II 
Reuniao da Comissao Mista de Coopera-
9ao Amazonica, ressaltando a importan
cia da tematica amazonica nas rela96es 
bilaterais e no contexte maior da integra-
9ao latina-americana. 

Estao em andamento estudos com vistas 
ao estabelecimento de linha aerea regular 
entre Rio Branco, Porto Maldonado e Cuz
co. 0 turismo ha de constituir-se em ativi
dade economica de grande importancia 
para a regiao amazonica brasileiro-perua
na. 

Brevemente, estarao conclufdas as nego
cia96es em torno da regulamenta9ao do 
comercio fronteiri9o, dando forma mais 
estavel e previsfvel a dinamica especial 
que reveste a atividade comercial naque
las regioes. 

Nao temos descuidado da protle9ao do 
meio ambiente amazonico. Assim agimos 
com os olhos postos em nossas gera96es 
futuras. Vamos velar por esse inestimavel 
patrimonio, que tanta e tao justa preocu-
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pagao desperta em nossas sociedades e 
em cuja preservagao os parses da Amazo
nia sao os maiores interessados. 

Senhor Ministro, 

No campo economico-comercial tern side 
agil e frutffero 0 dialogo, alicergado no tra
balho conjunto e na confianga mutua. Es
tou certo de que chegarao a born termo as 
negociag6es na ALADI sabre o Acordo de 
Alcance Parcial nQ 12. lntensificaremos 
ainda mais nosso comercio. 

Atribuo igualmente grande importancia 
aos estudos para o estabelecimento de 
mecanismos de complementagao econo
mica. 

Sao promissoras as possibilidades que se 
abrem com os diversos projetos em exa
me na area comercial. Destaca-se ode lr
rigagao de Chavimochic, em fase de im
plementagao, com financiamento brasilei
ro autorizado no valor de 157 milh6es de 
d61ares. lgualmente importantes sao as 
negociag6es em torno dos projetos de ex
ploragao do gas natural de Camisea, do 
petr61eo produzido no Ucayali, do cobre 
de Cerro Verde II e o de lrrigagao de Tina
jones. A lista e long a - e nao necessito ser 
exaustivo para realgar a importancia de 
urn relacionamento bilateral cujas pers
pectivas sao amplas e animadoras. 

Senhor Ministro, 

Nossas conversag6es serviram para a
densar ainda mais o relacionamento entre 
nossos pafses, exemplar das melhores 
tradig6es do Continente. Seguiremos es
tabelecendo modalidades de agao que 
permitirao realizar nossa vocagao latina
americana de fraternidade, progresso, paz 
e cooperagao. 

A Ata que hoje assinamos e urn marco im
portantfssimo nesta nova etapa das re
lag6es entre nossos pafses. A Comissao 
de Coordenagao Brasileiro-Peruana, que 
hoje instalamos, sera o mecanisme apro
priado para o tratamento, em bases abran-
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gentes, do conjunto de temas que formam 
a rica agenda bilateral. 

Ambiente de especial simpatia e acolhe
dora amizade encontramos, meus colabo
radores e eu, nesta bela cidade de Trujillo. 
Considero privilegio muito especial dialo
gar com Vossa Excelencia, que alia a ex
periencia acumulada em distinguida traje
t6ria profissional, os atributos de intelec
tual fecundo e de politico brilhante, aberto 
as mais modernas correntes de pensa
mento contemporaneo. 

Oueira, pois, Vossa Excelencia receber 
nossos agradecimentos mais sinceros por 
todos os gestos de gentileza e simpatia 
com que temos side distinguidos desde 
nossa chegada ao Peru. Estou certo de 
que estamos no caminho certo, que nos 
permitira, juntos, construir urn futuro de 
colaboragao e solidariedade. 

Ata de lnstalac;ao da Comissao de 
Coordenac;ao Brasileiro-Peruana 

0 Ministro das Relag6es Exteriores do Bra
sil, Roberto de Abreu Sodre, e o Ministro 
das Relag6es Exteriores do Peru, Guiller
mo Larco Cox, reunidos na cidade de Tru
jillo, Peru, decidiram proceder a instalagao 
da Comissao de Coordenagao Brasileiro
Peruana, em conformidade com o acorda
do pelos Presidentes de ambos os pafses, 
nos termos da Declaragao Con junta Brasi
leiro-Peruana, firmada em Manaus aos 7 
de maio deste ano. 

2. A Comissao de Coordenagao Bra
sileiro-Peruana, estabelecida pelo Tratado 
de Amizade e Coopera<;ao entre a Repu
blica Federativa do Brasil e a Republica do 
Peru, de 1979, reunir-se-a com a possfvel 
brevidade para examinar o conjunto das 
tradicionalmente amistosas relag6es bra
sileiro-peruanas e proper aos Governos 
medidas e ag6es para o desenvolvimento 
da coopera<;ao em todos os campos e 
para os outros prop6sitos assinalados no 
referido Tratado. 

3. Os Ministros das Rela<;:oes Exte
riores do Brasil e do Peru determinaram 
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que suas Chancelarias recolham dos se
tores envolvidos na relac;ao bilateral, se
jam publicos ou privados, as iniciativas e 
pontes de vista mais amplos, a fim de 
exam ina-los interna e conjuntamente, bus
cando estender ao maximo o horizonte da 
relac;ao bilateral. 

Em fe do que subscrevem a presente Ata 
de lnstalac;ao em Trujillo, Peru, aos nove 
dias do mes de outubro de 1989. 

Declarac;ao Conjunta 

Roberto de Abreu Sodre 
Guillermo Larco Cox 

Os Ministros das Relac;oes Exteriores do 
Brasil e do Peru, Roberto Costa de Abreu 
Sodre e Guillermo Larco Cox, reunidos na 
cidade de Trujillo em 9 de outubro de 1989, 
mantiveram proveitosas conversac;oes 
com o intuito de impulsionar as tradicio
nais relac;oes de amizade entre os do is paf
ses. 

Como resultado dessas conversac;oes 
acordaram subscrever a seguinte 

Declarac;ao Conjunta 

1. Conscientes da importancia de 
que se revestem as relac;oes do Brasil e do 
Peru com vistas a complementac;ao dos 
sistemas andino e amazonico e, em con
sequencia, para a integrac;ao latina-ameri
cana, acordamos renovar esforc;os para 
desenvolver projetos conjuntos, nos cam
pos de complementac;ao economica, in
dustrial e financeira, bern como nos as
pectos referentes a interconexao viaria e 
de zonas francas, procurando, desse mo
do, ampliar os programas bilaterais em an
damento, com a finalidade de intensificar 
uma cooperac;ao acorde com as exce
lentes relac;oes de vizinhanc;a. 

2. Destacamos a importancia e peso 
especffico que, para o incremento dos vfn
culos entre nossos pafses, tern a coopera
c;ao e a complementac;ao economica, 
areas em que uma adequada relac;ao bila
teral devera permitir, com base no beneff-

cio mutua e no tratamento diferenciado, 
uma vinculac;ao mais estreita. Considera
mos conveniente iniciar negociac;oes con
cretas e especfficas e concordamos que 
para esse fim os setores responsaveis de 
nossos Governos iniciem conversac;oes 
para identificar os mecanismos adequa
dos e realistas para a promoc;ao de proje
tos com vistas a complementac;ao econo
mica bilateral. 

3. Consideramos que o campo da 
complementac;ao industrial bilateral pes
sui enorme potencial para ser desenvolvi
do, em especial em setores tais como a
groindustria, textil e minerac;ao, os quais 
poderiam converter-sa em eixo de renova
da vinculac;ao industrial, sem esquecer ou
tros setores de gravitac;ao especffica co
moo de bens de capital eo da informatica. 

4. Ressaltamos a importancia que 
para uma adequada cooperac;ao e com
plementac;ao economica entre nossos 
pafses, tern a promoc;ao de investimentos, 
a transferencia de tecnologia, o impulse 
ao setor de servic;os e o estabelecimento 
de redes de comercializac;ao conjuntas 
que favorec;am o intercambio dos do is pai
ses com outras areas, tendo por base uma 
identificac;ao correta de mercados. Con
viemos, do mesmo modo, em que se estu
de a adoc;ao de urn programa de facilita
c;ao de comercio e transporte por meio de 
medidas concretas de coordenac;ao, har
monizac;ao e cooperac;ao. 

5. Cientes da importancia do setor 
energetico para qualquer processo de co
operac;ao e complementac;ao economica, 
expressamos nossa satisfac;ao pela co
operac;ao dinamica alcanc;ada pelas em
presas Petrobras e Petroperu e entre a Ele
trobras e Electroperu, cooperac;ao essa 
que tern per finalidade favorecer uma inte
grac;ao energetica com fundamento no 
trabalho conjunto em setores como o de 
hidrocarbonetos, gas natural e eletricida
de, e que contemple o desenvolvimento 
futuro de industrias conexas. 

6. Reconhecemos o papel promotor 
das empresas publicas e privadas no estf-
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mulo a atividade economica e comercial 
de ambos os pafses, e instamos os se
tores financeiros e tecnicos de nossos Go
vernos a que estudem a posibilidade de 
criar mecanismos para a instalaQao de em
presas binacionais, de impulsar as ativi
dades das empresas dedicadas ao 
comercio bilateral e a participaQao de em
presas de ambos os pafses em diversos 
projetos de desenvolvimento no Brasil e 
no Peru. 

7. Expressamos nosso agrado pel a 
constituiQao da Comissao Peruano-Brasi
leira de lnterconexao Viaria e Zonas Fran
cas, que permitiu iniciar urn tratamento or
ganico dos compromissos bilaterais sabre 
esses assuntos, em particular no que se 
refere ao estudo integral, dentre outras 
possfveis interconex6es, da interconexao 
pelo eixo Assis Brasil-liiapari, bern como 
o estabelecimento de facilidades reclpro
cas com vistas a uma participaQao mais 
dinamica do Brasil e do Peru em espaQos 
economicos ampliados, que permitam o 
acesso tanto ao Oceano Atlantica como 
ao Pacifico, sobretudo tendo em vista a 
crescenta gravitaQao economica e comer
cia! da Bacia do Pacifico. 

8. Convocamos, para o primeiro tri
mestre de 1990, em Brasilia, a Terceira 
Reuniao da Comissao Mista de Coopera
Qao Amazonica Brasileiro-Peruana, que 
dara tratamento prioritario as areas de 
sa(Jde e de comercio fronteiriQO. 

9. Assistimos com satisfaQao ao de
senvolvimento e aos avanQos logrados em 
materia de cooperaQao tecnica bilateral, 
que se encontram refletidos no "Plano de 
AQao• que assinamos nesta data, e cujo 
principal objetivo e 0 de intensificar esfor
QOS nos setores de agricultura e saude, 
bern como outras areas de mutua benefi
cia. 

10. Tendo em conta os resultados po
sitives alcanQados pelo Programa de De
senvolvimento das comunidades fronteiri
<;as de Assis Brasil - liiapari, renovamos 
nosso desejo de seguir contando com o 
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apoio da OrganizaQao dos Estados Ame
ricanos ate a finalizaQao do diagn6stico 
regional do Programa. 

11. Observamos com satisfaQao a ins
talaQao e a Primeira Reuniao do Grupe de 
Trabalho sabre Comercio FronteiriQo, que 
propiciara novas perspectivas ao comer
cia em zonas limftrofes. 

12. Cientes de que a cooperaQao cul
tural constitui fator de aproximaQao e com
preensao entre os povos, tomamos nota 
com satisfaQao des esforQos institucionais 
e individuais realizados em prol deste ob
jetivo, que procuraremos estimular. 

13. Conscientes da gravidade do pro
blema da produQao, demanda e trafico 
ilfcitos de entorpecentes, reiteramos nos
sa firme condenaQao a essas praticas ile
gais e, em especial, aos atos de vioh3ncia 
cometidos contra a sociedade. Nesse sen
tide, concordamos em estimular a coope
raQao bilateral e fortalecer os mecanismos 
e instrumentos multilaterais destinados a 
combater, em seus diferentes aspectos, 
esse flagelo e comprometemo-nos a in
tensificar o dialogo ja existente, de modo 
a enfrentar os novas desafios impastos 
pela escalada do problema das drogas. 

14. Reafirmamos a significaQao da Co
missao de CoordenaQao Brasileiro-Perua
na como foro apropriado para o tratamen
to ample do conjunto das relaQ6es e do 
dialogo bilateral. Por isso, subscrevemos 
nesta data a Ata de lnstalaQao da referida 
Comissao, que se reunira na ocasiao, Iu
gar e nfvel que as duas Chancelarias acor
darem, atendendo a vontade de dar cres
centa impulse bilateral a vinculagao, histo
ricamente pacifica e cada vez mais ampla 
e satisfat6ria, entre os dois povos e Gover
nos. 

15. Conscientes da importancia da 
ciencia e tecnologia para o desenvolvi
mento economico e social de nossos po
vos, concordamos em dar o maier impul
se possfvel a cooperaQao nestes campos 
e, para este fim, SOiicitamos as institUiQOeS 
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oficiais de ambos os pafses a elaboragao, 
no mais breve prazo possfvel, de novas 
atividades e programas conjuntos em di
ferentes areas. 

16. Expressamos nosso apoio aos 
acordos entre as respectivas entidades 
nacionais do setor turfstico, orientadas a 

impulsionar estabelecimento de rotas ae
reas regionais e a promover concomitan
temente circuitos turfsticos e agoes que 
contribuam para a integragao e o desen
volvimento dos dais pafses. 

Roberto de Abreu Sodre 
Guillermo L.arco Cox 
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reuniao dos chanceleres do 
mecanisme permanente de consulta 

e concerta~ao politica 

Discurso de sauda~ao do Ministro 
Abreu Sodre, em nome dos 
Chanceleres do Mecanisme 
Permanente de Consulta e 
Concerta~ao Polltica, ao Presidente 
do Conselho de Ministros e Chanceler 
do Peru, Senador Guillermo Larco 
Cox, em Trujillo, Peru, em 10 de 
outubro de 1989 

· E: com grande emogao que os saudo nesta 
belfssima cidade de Trujillo, bergo de tan
tas lutas e gl6rias da nobre nagao peruana. 

Aqui, a cultura mochica nos legou um dos 
mais impressionantes exemplos da capa
cidade de construgao deste grande povo. 
Chan Chan testemunha, como poucas, a 
imensa capacidade do homem desta nos
sa regiao em deixar sua marca indelevel 
no espa<;o e no tempo. 

Aqui, o Peru conheceu muitas gl6rias. 
Aqui nasceu Cesar Vallejo, revolucionario 
da palavra e da vida - Cesar Vallejo, orgu
lho desta cultura latina-americana que es
tamos integrando e enriquecendo neste 
trabalho que nos tern unido nos ultimos 
tres anos. 

Mas esta e, sobretudo, a terra de um dos 
mais originais e autenticos pensadores la
tino-americanos. Neste pals, que viu nas
cerem homens como Jose Carlos Mariate
gui; neste pals, e nesta cidade de Trujillo, 
nasceu Victor Raul Haya de La Torre. 

Ha mais de dois anos, venho participando 
deste trabalho arduo, mas altamente com
pensador, de aprofundar o entendimento 
entre nossos povos. Em curto espago, 
muito foi feito. Desde o infcio, grandes e-

ram nossas esperangas. Temos superado 
varies obstaculos. Nunca esmorecemos. 

Nestas nossas reunioes, sempre infor
mais, cada vez mais nos encontramos co
mo amigos. Mudaram as pessoas que 
compoem nosso Grupe. Mas nao se redu
ziu nossa vontade de, juntos, avangar em 
diregao a uma America Latina unida. 

Desde o Rio de Janeiro, acompanhei e 
ajudei a criar, desenvolver e concretizar 
novos ideais, que hoje se tornam cada vez 
mais realidade. Abandonamos a ret6rica. 
Ja chegamos a realizagoes comuns. 

Ha um ano, por exemplo, assinarnos em 
Punta del Este um Acordo de alcance par
cial, no ~mbito da ALADI, para a livre cir
culagao de bens culturais, que permite 
que as produgoes artfsticas de nossos po
vos possam ser mais amplamente conhe
cidas por n6s todos. E, impulsionada por 
esse exemplo, toda uma serie de medidas 
acaba de ser aprovada, em Caracas, para 
concretizar mais e mais nosso prop6sito 
de mutuo conhecimento. 

Em Acapulco, em 1987, e em Punta del 
Este, em 1988, nossos Presidentes conso
lidaram uma iniciativa sem precedentes na 
hist6ria diplomatica da America Latina. 
Amanha, em lea, estarao cumprindo nova 
e fundamental etapa neste processo de 
concertagao - e, sobretudo, de coopera
gao entre pafses-irmaos. 

Senhores Chanceleres, 

Esta e, possivelmente, a ultima vez em 
que, como Chanceler do Brasil, represen
tarei meu pals neste foro. Mas se, de algu
ma forma, esta pode ser uma ocasiao de 
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despedida, e tambem urn memento de 
alegria. De alegria por ver que este Grupe 
seguiu seu caminho. Com muita satisfa
~ao, recorda nossos fraternos amigos 
que, com Julio Londono, fundaram ou par
ticiparam da fase inicial deste nosso em
preendimento de concerta~ao: Dante Ca
puto, Bernardo Sepulveda, Alan Wagner, 
Gonzales Posada, Enrique Iglesias, Simon 
Alberto Consalvi, German Nava Carrillo e 
Enrique Tejera Paris. Ex-chanceleres e 
grandes latino-americanistas, nosso Gru
pe com eles tern dlvida imensa de grati
dao. Tern o nosso mecanisme quase tres 
anos. Filho nosso mas com vida indepen
dente. 

Gostaria, pois, em meu nome e no de 
meus colegas da Argentina, Mexico e Uru
guai e dos Representantes Pessoais dos 
Chanceleres da Colombia e da Venezuela, 
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de agradecer, sensibilizado, a fidalguia 
com que somes acolhidos nesta hist6rica 
cidade, onde, muito antes do colonizador 
europeu, o genic americana ja se fazia 
sentir - e cujas realiza~oes, majestosas, 
estao a vista. Creio que, com versos de 
Vallejo, poderia encerrar estas palavras ra
pidas, numa homenagem nossa ao povo 
peruano. 

"iAmerica Latina, mitad del Universe! te 
crispas en el globe como un gesto de 
Dies, y siento que te agitas con el divino 
apresto de un musculo infinite que va a 
empariar el sol!" 

Convido, pois, os presentes a comigo er
guerem suas ta~as num brinde muito es
pecial ao querido amigo, Primeiro-Ministro 
e Chanceler Guillermo Larco Cox, a nos
sos anfitrioes de Trujillo e ao nobre povo 
peruano. 
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despedida do embaixador da austria 

Discurso do Ministro Abreu Sodre, por 
ocasiao da cerimonia de 
condecorac;ao do Embaixador da 
Austria, Nikolaus Horn, no Palacio 
ltamaraty, em 8 de novembro de 1989 

E com satisfa<;ao especial que preside a 
esta cerimonia, com a qual o Governo bra
sileiro homenageia o amigo que encerra 
sua missao, ap9s quatro anos a frente da 
Embaixada da Austria. 

Despedimos hoje o profissional dedicado 
e competente, que se dedicou com em
penho ao fortalecimento das excelentes 
rela<;oes entre nossos parses. 

Leve Vossa Excelemcia a certeza de ter 
deixado, no Brasil, gratas lembran<;as e 
inumeros amigos. E nao foram poucos, 
cultivados ao Iongo de uma carreira que ja 
o trouxera por duas vezes ao Rio de Janei
ro, como Secretario de Embaixada e pos
teriormente como Consul-geral. 

A diplomacia e instrumento de uniao. Liga 
o que a geografia separa. Redesenha fron
teiras, construrdas sabre afinidades e inte
ress~s partilhados. E nesse plano que Bra
sil e Austria se reconhecem como na<;oes 
amigas e pr6ximas, com ideais e interes
ses comuns. 

E tonga a hist6ria das rela<;oes bilaterais. 
Remonta ao casamento, em 1817, do Re
gente Dom Pedro de AlcAntara com a Ar
quiduquesa Leopoldina. Ja entao aporta
va a Austria importante contribui<;ao as ar
tes e as ciemcias, com a vinda da missao 
que acompanhava Dona Leopoldina, 
composta por naturalistas, por musicos e 
pelo grande pintor Thomas Ender. 

Neste seculo, momenta expressive das 
rela<;oes bilaterais ocorreu em 1952, quan
do o Brasil, em nome do bloco latina-ame
ricana, interveio nas Na<;oes Unidas, em 
favor do ~estabelecimento da plena sobe
rania da Austria. 

Em abril deste ano estive em Viena. No 
grato e frutrfero encontro que mantive com 
o Chanceler Alois Mock, tivemos oportuni
dade de passar em revista as rela<;oes 
bilaterais. Trocamos tambem impressoes 
sabre os desenvolvimentos mais recentes 
no plano internacional e, em particular, no 
cenario europeu. 

Senhor Embaixador, 

Durante a gestae de Vossa Excelencia, as 
rela<;6es entre nossos dais parses conhe
ceram novas e significativos desdobra
mentos. Reuniu-se, pela primeira vez, em 
Viena, em 1987, a Comissao Mista estabe
lecida pelo Acordo bilateral sabre Coope
ra<;ao Economica e Industrial, de 1985. 
Trata-se de foro importante para a analise 
das rela<;6es economicas, comerciais e 
industriais. Contribui de forma decisiva pa
ra urn maier aprofundamento do relacio
namento brasileiro-austrraco. Ja no curse 
do corrente ano, registrou-se crescimento 
expressive em nossas trocas comerciais. 

Senhor Embaixador, 

0 trabalho desenvolvido por Vossa Exce
lencia em prot do relacionamento entre 
nossos dais parses ficara, imagine, como 
inspira<;ao para seus sucessores a frente 
da missao diplomatica austrraca no Brasil. 

A Embaixatriz Elisabeth Horn, a quem, es
tou seguro, Vossa Excelencia creditara 

59 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

boa parte dos exitos que acumulou entre 
n6s, nossas melhores homenagens. Nao 
poderia deixar de louvar-lhe os dotes de 
afabilidade, cultura e simpatia com que 
distinguiu a todos os que aqui com ela 
tiveram o privilegio de conviver. Em reco
nhecimento a competente atuac;ao de 
Vossa Excelencia em favor do permanente 
aperfe~c;oamento das relac;oes entre o Bra
sil e a Austria e do estreitamento dos lac;os 
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entre nossos povos, resolveu o Presidente 
Jose Sarney agracia-lo com a Ordem Na
cional do Cruzeiro do Sui, no grau de Gra
Cruz. 

A distinc;ao, cuja insignia tenho especial 
satisfac;ao de impor a Vossa Excelencia, 
simboliza a admirac;ao do Governo brasi
leiro por quem tanto e tao bern fez pela 
amizade entre brasileiros e austrlacos. 
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Discurso do Ministro Abreu Sodre, por 
ocasiao do Almo~o oferecido ao 
Chanceler da Bolivia, Carlos lturralde 
Ballivian, no Palacio ltamaraty, em 29 
de novembro de 1989 

E para mim grande honra acolher nesta 
Casa a figura ilustre do empresario e do 
homem publico a quem - agora a frente 
da pasta das Relac;oes Exteriores - in
cumbe a alta responsabilidade de condu
zir a atuac;ao diplomatica boliviana. E com 
a mais grata satisfac;ao que apresento as 
boas-vindas do Governo brasileiro a Vos
sa Exceh~ncia e aos distintos integrantes 
de sua Comitiva. 

Nao receio incidir em erro, nem temo pe
car pela reiterac;ao, ao sublinhar a alta prio
ridade que o Brasil confere ao permanente 
aprofundamento das relac;oes com a Boll
via. Fac;o-o seguro de que e mutua a im
portancia que se atribuem nossos palses. 
Sabemos, brasileiros e bolivianos, o muito 
que nos aproxima. Partilhamos extensas 
fronteiras. Temos vastas faixas contlguas 
de nossos territ6rios a desenvolver. Nos
sas economias s~o, em larga medida, 
complementares. E, portanto, fertil o terre
no para a ac;ao con junta. Aquinhoados pe
la geografia, Brasil e Bolivia sao OS unicos 
Estados sul-americanos condominos a 
urn s6 tempo das Bacias do Prata e do 
Amazonas. Somes, pois, igualmente arti
fices e co-responsaveis pela ligac;ao entre 
dois grandes sistemas hidroviarios do 
Continente. A hist6ria prova que temos 
sabido unir nossos esforc;os. Nao recuare
mos na ardua tarefa de forjar os vlnculos 
indispensaveis a integrac;ao solidaria e 
mutuamente vantajosa dos imensos espa
c;os que compartimos. 

chanceler da bolivia 
visita o brasil 

Durante os quase quatro anos em que me 
coube conduzir o ltamaraty, foram dados 
passes arrojados e decisivos para a efetiva 
aproximac;ao entre nossos palses. Esta
beleceu-se a Comissao Mista Permanente 
de Coordenac;ao, cujos resultados ja es
tao a vista nas areas de cooperac;ao con
sular, fronteiric;a, energetica, de transpor
tes e, em breve, de assuntos financeiros e 
economicos. Foram conclufdos os acor
dos para o fornecimento ao Brasil de gas 
boliviano e de produtos derivados, co
roando dois decenios de arduas nego
ciac;oes. Assinaram-se os contratos de 
compra e vend a de ureia e polietileno. Pro
grediram os estudos para a construc;ao da 
hidreletrica de Cachuela Esperanza. 

Mas muito ha ainda por fazer. Vamos se
guir explorando alternativas novas. Esta
belecemos mecanismos inovadores no 
contexte da renegociac;ao da dlvida bilate
ral. Encontramos soluc;ao para a questao 
do Convenio de Creditos Reclprocos. 
Criamos formulas engenhosas para o tra
tamento das dlvidas vencida e vincenda. 
lniciamos o exame da elaborac;ao do Fun
do de lnvestimento em Moeda Local, ins
trumento que estimulara ainda mais o in
tercambio entre nossos palses. 

Sao iniciativas que tenderao a fortalecer 
nossos mecanismos de integrac;ao. Ante
vejo nas cercanias de nossa fronteira o 
germinar de novos p61os de crescimento, 
tanto da agricultura como da industria. Em 
torno deles, se aglutinarao importantes 
correntes demograficas. Eis al transfor
mac;oes s6cio-economicas que gerarao 
maior dinamismo. Resultarao em maior 
equilfbrio setorial e regional, em expor
tac;oes diversificadas, em prosperidade e 
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em mais comercio. Esteja Vossa Excelem
cia seguro de que o Brasil deseja estar 
sempre presente neste esforc;to. Vamos 
crescer juntos. A comunhao de ac;t6es e o 
fortalecimento dos interesses mutuos sao 
fundamentais na integrac;tao entre nossos 
pafses. Sao contribuic;tao efetiva para o 
bem-estar economico e social de nossos 
povos. 

lmbufdo da fraterna amizade que une bra
sileiros e bolivianos, convido os presentes 
a comigo erguerem suas tac;tas num brinde 
a felicidade do Chanceler lturralde e a urn 
futuro de paz e prosperidade para o Brasil 
e a Bolfvia. 

Declara<(ao Conjunta 

A convite do Governo brasileiro, visitou 
Brasflia, nos dias 29 e 30 de novembro de 
1989, o Ministro das Relac;t6es Exteriores 
da Republica da Bolfvia, Senhor Carlos 
lturralde Ballivian, que se fez acompanhar 
por importante Delegagao. 

0 Ministro lturralde manteve conversa
c;t6es com o Ministro de Estado das Re
lac;t6es Exteriores, Doutor Roberto de 
Abreu Sodre, e foi recebido pelo Presi
dente da Republica Federativa do Brasil, 
Sua Excelemcia Jose Sarney. 

Ambos os Chanceleres, ao constatarem o 
excelente estado das relac;t6es bilaterais, 
decidiram adotar a seguinte 

Declarac;tao Conjunta 

Os dois Chanceleres passaram em revis
ta, inicialmente, os aspectos relatives ao 
relacionamento bilateral. Coincidiram em 
que o estagio das mesmas e extremamen
te positive e que as perspectivas de de
senvolvimento dos contatos entre o Brasil 
e a Bolfvia sao altamente promissores. 

2. Constataram com satisfac;tao os 
trabalhos que se vern realizando no ambi
to da Comissao Mista Permanente de Co
ordenagao. Verificaram, assim, os avan
gos alcangados nos setores de transpor-
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tes, de cooperac;tao energetica, de coope
rac;tao fronteiric;ta e as perspectivas de no
vas acordos nas areas economica, finan
ceira e comercial. 

3. Manifestaram igualmente sua sa
tisfac;tao com a conclusao dos Acordos re
latives a integrac;tao na area de energia, 
com a celebrac;tao, em Santa Cruz de Ia Si
erra, no dia 27 do corrente mes, dos Con
tratos definitivos para a compra, venda e 
comercializac;tao de polietileno e ureia. 

4. Os dois Chanceleres tomarao as 
medidas necessarias para que os repre
sentantes dos Governos brasileiro e boli
viano nos organismos financeiros multila
terais trabalhem em conjunto com vistas a 
mais rapida conclusao dos mecanismos 
de financiamento relatives aos acordos de 
integrac;tao energetica. 

5. Os dois Chanceleres expressaram 
sua satisfac;tao com os entendimentos al
canc;tados entre os Bancos Centrais dos 
dois pafses para regularizar a dfvida bilate
ral existente entre eles, com a utiliza<(ao de 
novas mecanismos que levem em consi
derac;tao a capacidade de pagamentos da 
Bolfvia e possibilitem uma reduc;tao do as
toque da dfvida e de seu servic;to. 

6. Os dois Chanceleres tomaram no
ta de que a dfvida vencida no ambito do 
Convenio de Creditos Recfprocos, que al
canc;tava 41 , 7 mil hoes de do lares em 31 de 
agosto de 1989, sera consolidada ate 31 
de dezembro do mesmo ano, e regulariza
da mediante pagamento imediato de 5 
mil hoes de d61ares, sendo o restante pago 
em seis prestac;t6es quadrimestrais. Con
cordaram, ainda, na necessidade de man
ter em dia os pagamentos cursados atra
ves do Convenio de Creditos Recfprocos. 

7. Constataram, ademais, que a dfvi
da vencida boliviana sera regularizada em 
condig6es a serem aperfeic;toadas entre as 
Partes. 

8. Verificaram que a dfvida vincenda 
no perfodo de 1990 a 1996 podera ser 
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saldada mediante a opc;ao de troca de 
papeis da dlvida brasileira, adquiridos pel a 
Bolivia no mercado secundario, por pa
peis da dlvida bilateral boliviana para com 
o Brasil. 

9. Os dois Chanceleres registraram 
com satisfac;ao o avanc;o das negociac;oes 
para a criac;ao de um esquema que permi
tiria a Bolivia efetuar pagamentos da dlvida 
bilateral mediante seu dep6sito em um 
Fundo em Moeda Local boliviana, destina
do principal mente ao financiamento de ex
portac;oes bolivianas para o Brasil; ao 
aporte local para investimentos do BID, do 
BIRD ou de outros organismos multilate
rais; para projetos especlficos a serem de
terminados nas norm as de constituic;ao do 
Fundo; ou para gastos de cooperac;ao tec
nica. 

10. Manifestaram, igualmente, seu 
empenho em concluir no mais breve prazo 
um Acordo para regularizar a dlvida boli
viana junto ao Banco do Brasil. 

11. Os dois Chanceleres reiteraram a 
importancia que seus Governos atribuem 
a consolidac;ao da Hidrovia Parana - Pa
raguai, como elemento fundamental para 
a integrac;ao da regiao e na busca de no
vas alternativas de transporte de bens e 
produtos dos dois parses. A esse respeito, 
o Chanceler lturralde relembrou o inte
resse boliviano de uma soluc;ao definitiva 
para o problema do Canal de Tamengo, 
no ambito dos trabalhos preparat6rios da 
Hidrovia. 0 Chanceler Abreu Sodre reite
rou a disposic;ao brasileira de cooperar na 
resoluc;ao da questao. 

0 Chanceler lturralde manifestou seu 
agradecimento ao Governo brasileiro pela 
hospitalidade que lhe foi concedida bern 
como sua satisfac;ao pelo clima de extre
ma cordialidade que caracterizou as con
versac;6es. 

Brasilia, 29 de novembro de 1989 

Roberto de Abreu Sodre 
Carlos lturralde Balllvlan 
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brasil e uruguai estabelecem 
comites de fronteira 

Discurso do Ministro Abreu Sodre, por 
ocasiao da Ill Reuniao da 
Subcomissao para o Desenvolvimento 
Con junto de Zonas Fronteiri~as, no 
Palacio ltamaraty, em 14 de dezembro 
de 1989 

E com imenso prazer que recebo os ilus
tres membros da Delega9a0 do Uruguai a 
Ill Reuniao da Subcomissao para o Desen
volvimento Conjunto de Zonas Fronteiri-
9as, liderada pelo Embaixador Edison 
Gonzalez Lepeyre. Vejo que acompanha a 
Delega9ao o Embaixador Roberto Vivo, 
que, nesta Casa, e urn amigo de todas as 
horas. Cabe aqui destacar a sua contribui-
9ao permanente para o constante aprimo
ramento das fraternas rela96es entre o 
Brasil e o Uruguai. 

Vamos proceder a troca de Notas que 
estabelecem os Comites de Fronteira nas 
cidades lindeiras de Chuy e Santa Vit6ria 
do Palmar (Distrito de ChuQ, Rio Branco e 
Jaguarao, Rivera e Santana do Liv,ramen
to. Essas Notas aprovam tambem o Regu
lamento dos Comites de Fronteira. 

Os foros hoje criados serao, estou certo, 
mais urn proffcuo canal de dialogo entre 

nossos pafses, e principalmente entre as 
comunidades fronteiri9as. Refletem a dis
posi9ao de estabelecer procedimentos e
fetivos e modernos de coopera9ao bila
teral. Terao por objetivo, na propria frontei
ra, encaminhar solu96es e tra9ar priorida
des para as reivindica96es das comuni
dades da regiao. Sua meta sera, em ultima 
analise, o bem-estar e a integra9ao de 
nossas popula96es lindeiras. 

Dentre os resultados do Ill encontro da 
Subcomissao, ressalto tambem a aprova-
9ao de projeto de Acordo de Coopera9ao 
para o Aproveitamento dos Recursos Na
turais e o Desenvolvimento da Bacia do 
Rio Quaraf, que cria a Comissao Mista Bra
sileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento 
da Bacia do Rio Quaraf, a semelhan9a da 
bem-sucedida Comissao da Lagoa Mirim. 
As duas Comissoes, juntamente com os 
Comites de Fronteira, propiciarao urn am
ple esquema de coopera9ao e de entendi
mento ao Iongo de toda a fronteira entre 
os dois pafses. 

Estou certo de que o dialogo franco que 
marca o relacionamento bilateral estara 
fortalecido pelos mecanismos agora cria
dos. 
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acordo de sede entre o brasil e o 
centro latino-americano de fisica 

Discurso do Ministro Abreu Sodre, por 
ocasiao da Assinatura do Acordo de 
Sede entre o Governo brasileiro e o 
Centro Latino-Americano de Fisica 
(CLAF), no Palacio ltamaraty, em 15 
de dezembro de 1989 

E com renovado prazer que esta Casa 
acolhe tao ilustres integrantes da comuni
dade cientifica latina-americana e dos se
tores governamentais encarregados de 
implementar a polltica brasileira de ciencia 
e tecnologia. 

0 Acordo de Sede que acabamos de fir
mar propiciara ao Centro Latina-America
no de Flsica (CLAF) condi<;oes para o bom 
cumprimento dos fins propostos em seu 
instrumento constitutive, quer seja a pro
mo<;ao de pesquisas cientfficas, a organi
za<;ao do ensino especializado no dominic 
das ciencias trsicas, bem como a realiza
<;ao de programas de envergadura nesse 
campo. 

Ao estender ao Centro as facilidades ne
cessarias a seu funcionamento, o Governo 

brasileiro agrega etapa a mais a promo<;ao 
das atividades do organismo, institufdo 
em 1962, por proposta do Brasil na UNES
CO. 

Senhor Diretor do Centro Latina-America
no de Ffsica, 

Por ocasiao da Quarta Reuniao da Assem
bh~ia geral do CLAF, celebrada na Cidade 
do Mexico, em outubro de 1987, Vossa 
Excelencia apontava a necessidade de au
mentar o numero de profissionais na area 
da ffsica como requisite fundamental para 
o desenvolvimento das sociedades em 
que e crescenta a importancia da industria 
intensiva em alta tecnologia. 0 Governo 
brasileiro partilha plenamente dessa ava
lia<;ao. Da mesma forma, reconhecemos o 
papel preponderante que o Centro tem 
desempenhado, nao s6 ampliando seu 
ambito de atua<;ao, como sobretudo con
tribuindo eficazmente para a capacita<;ao 
latina-americana naquele campo das cien
cias exatas. 0 Acordo que aqui, hoje, ce
lebramos e, pois, um passe importante em 
prol do desenvolvimento regional, pelo 
qual nos podemos felicitar. 
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coopera~ao brasil - japao 
na area financeira 

Discurso do Ministro, interino, das 
Rela~oes Exteriores, Embaixador 
Paulo Tarso Flecha de Lima, por 
ocasiao da Assinatura do Acordo por 
Troca de Notas para Financiamento de 
Projetos com Recursos da Overseas 
Economic Cooperation Fund, no 
Palacio ltamaraty, em 10 de novembro 
de 1989 

Excelentlssimo Senhor 
Harunori Kaya, 
Embaixador do Japao, 

Excelentlssimo Senhor 
Joao Batista de Abreu, 
Ministro de Estado do Planejamento, 

Senhores Embaixadores, 

Senhoras e Senhores, 

E com enorme satisfa~ao que, em nome 
do Governo brasileiro, assino este acordo 
portroca de notas, pelo qual quatro impor
tantes projetos de desenvolvimento serao 
parcial mente financiados com recursos da 
Overseas Economic Cooperation Fund, 
no valor de 490 mil hoes de d61ares norte
americanos. 

Trata-se, sem duvida, de momenta auspi
cioso nas rela~oes entre o Brasil e o Japao 
e que se constitui em urn eloquente exem
plo de que e posslvel a coopera~ao subs
tantiva entre parses desenvolvidos e em 
vias de desenvolvimento. 

A chamada crise da dlvida externa e hoje 
urn dos mais graves problemas que en
frenta grande parte dos palses em desen
volvimento. Sintoma de uma questao mais 
ampla, a crise da dlvida reflete desequill-

brios estruturais globais e, mais que cris
taliza, contribui para intensificar as diferen
~as economico-sociais que hoje separam 
os parses ricos dos parses pobres. 

Trata-se, efetivamente, de uma situa~ao 
insustentavel. Ap6s sete anos de esfor~os 
em busca do equilibria externo, durante os 
quais viu-se comprometido nosso desen
volvimento economico e intensificaram-se 
os problemas sociais brasileiros, ja esta 
comprovada a ineficacia das receitas a
margas de ajustes ortodoxos, que pregam 
a gera~ao de superavits espetaculares, 
destinados ao pagamento da dlvida. 

E precise promover solu~6es que redu
zam substancialmente a carga da dlvida e 
deixem urn espa~o para que os parses en
dividados possam retomar seu desenvol
vimento. De tais solu~6es devem necessa
riamente participar todos os protagonistas 
envolvidos - parses em desenvolvimento, 
parses desenvolvidos, organismos finan
ceiros internacionais e bancos credores -
num esplrito de compromisso e de nego
cia~ao, que deve ter como pressuposto o 
principia de co-responsabilidade. 

As novas iniciativas para redu~ao da dlvida 
- e entre elas merecem destaque a japo
nesa, a francesa e a norte-americana -
constituem sem duvida urn passo impor
tante para equacionar o problema da dlvi
da externa. Eo acordo mexicano, recente
mente concluldo, mostrou que e posslvel 
trabalhar em conjunto nesse sentido. 

0 Brasil considera indispensavel o desen
volvimento de boas rela~6es com a comu
nidade economico-financeira internacio
nal e esta disposto a continuar a efetuar os 
ajustes necessaries para que sua econo-
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mia possa expandir-se de maneira sauda
vel. Nao pode contudo faze-lo em detri
mento do seu desenvolvimento economi
co-social, sob pena de, inclusive, compro
meter seus esforc;os de democratizac;ao. 

Diante desse quadro, permito-me nova
mente frisar, Senhor Embaixador, a impor
tancia de que se reveste este acordo por 
troca de notas com o Governo japones. 

E imprescindlvel salientar, assim, que a 
decisao japonesa de retomar a coopera
c;ao financeira com o Brasil, atraves de 
operac;6es de grande porte, reflete a sen
sibilidade polltica do Governo de T6quio e 
sua receptividade aos interesses de nosso 
pals. A disposic;ao japonesa de agir nesse 
sentido foi inicialmente expressa ao Se
nhor Presidente da Republica, Jose Sar
ney, por ocasiao da viagem presidencial a 
T6quio, em fevereiro ultimo, para partici
par das exequias do lmperador Showa. 
Abriram-se entao novas perspectivas para 
o dialogo e a cooperac;ao entre os dois pal-
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ses, grac;as aos contactos entao mantidos 
com as mais altas autoridades do Governo 
japones. Testemunhamos hoje importan
tes resultados daqueles entendimentos: 
esse desdobramento positivo confirma a 
convicc;ao expressa pelo Presidente Sar
ney, ainda em T6quio, de que estao dadas 
condic;6es "para uma cooperac;ao muito 
mais am pia entre os dois pafses·. 

Nesse mesmo contexto, desejo mencio
nar que deverei ir a T 6quio dentro de pou
cos dias, para manter encontros com o 
Vice-Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, 
Embaixador Takakazu Kuriyama, alem de 
contactos com outras altas autoridades 
niponicas. Sera uma oportunidade valiosa 
para ampliar o dialogo politico entre as 
duas Chancelarias e para avanc;armos na 
consolidac;ao de uma nova etapa da co
opera<;:ao bilateral. Estou seguro de que 
minha visita cumprira esses objetivos, 
sendo precedida pelo ato que acabamos 
de concluir, altamente indicativa do clima 
de perfeito entendimento que prevalece 
entre o Brasil e o Japao. 
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coopera~ao comercial brasil - cuba 

Discurso do Ministro, interino, das 
Rela~oes Exteriores, Embaixador 
Paulo Tarso Flecha de Lima, por 
ocasiao da Assinatura do Acordo de 
Alcance Parcial e do Convenio 
Comercial com Cuba, no Palacio 
ltamaraty, em 14 de novembro de 1989 

Excelentfssimo Senhor Ministro de Co
mercia Exterior de Cuba 
Ricardo Cabrisas Ruiz, 

Excelentfssimos Senhores Membros de 
sua comitiva, 

Cares Colegas, 

Minhas Senhoras, 

Meus Senhores, 

A riqueza e a complexidade do relaciona
mento entre Brasil e Cuba se revela pelo 
mero exame de nossas relac;oes desde 
1986. Foram realizadas visitas de oito Mi
nistros de Estado do Governo brasileiro a 
Cuba; assentamos as bases para uma 
proveitosa cooperac;ao na area da bioge
netica e da biomedicina; 0 co mercia bilate
ral alcanc;ou, no ano passado, 23 milh6es 
de d61ares, e essa cifra ja foi ultrapassada 
no corrente ano ao atingir, apenas nos 
primeiros sete meses de 1989, 49 milh6es 
de d61ares; finalmente, avanc;amos na tri
lha da superac;ao des residues anacroni
cos do passado, pelo reiterado apoio des 
presidentes latino-americanos (entre eles, 
o Presidente Jose Sarney, semana passa
da, em lea, no Peru) ao reingresso de Cu
ba no sistema interamericano. 

Senhor Ministro, 

Cumprem hoje praticamente cinco meses 
de minha visita a Havana, onde tivemos a 
oportunidade de examinar os principais 
temas economico-comerciais de interesse 
comum de nossos pafses. 

Esse intercambio de ideias e indispensa
vel para um melhor conhecimento recfpro
co e para o desenvolvimento de formulas 
que permitam promover urn maior equili
bria em nossa balanc;a comercial e uma 
maier diversificac;ao de nossas pautas de 
exportac;ao. Oaf a conveniemcia de adotar
mos um conjunto de regras precisas para 
o intercambio comercial e de criarmos urn 
foro para consultas sabre a evoluc;ao das 
trocas bilaterais e das principais quest6es 
em exame nas organizac;6es economicas 
internacionais de que participamos. 

Hoje esses projetos se materializam pela 
assinatura de dais acordos de real trans
cend€mcia para o encaminhamento de 
nossas relac;oes comerciais. 0 Acordo de 
Alcance Parcial constitui o primeiro instru
mento dessa natureza que o Brasil celebra 
com um pals latina-americana no marco 
do Artigo 25 do Tratado de Montevideu. 
Trata-se de um passe importante que 
transcende as nossas relac;6es bilaterais e 
que se insere no quadro do fortalecimento 
da cooperac;ao e da expansao do espac;o 
economico latina-americana. 

Alem das 212 concess6es tarifarias outor
gadas pelos dais parses no ambito do 
Acord a de Alcance Parcial, merece desta
que a assinatura do Convenio Comercial, 
que estabelece as regras do intercambio 
e que institui uma Comissao Mista desti
nada a dar acompanhamento e dinamis
mo ao comercio bilateral, mas sobretudo 
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a propiciar o acesso a um canal regular de 
con!\ultas e de troca de informa~oes. Os 
dois novos acordos sao testemunhos da 
importancia que o Brasil empresta ao 
conceito de solidariedade continental, em 
sua vertente mais concreta que e a do 
comercio enquanto fator coadjuvante e 
estimulador do desenvolvimento. Cada 
urn dos acordos com os nossos irmaos 
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latino-americanos constitui um elo na ca
deia de iniciativas que, esperamos todos, 
permitira construir o desenvolvimento e a 
integra~ao economica da America Latina. 
Essa e uma tarefa ardua, que demandara 
esfor~os extraordinarios de nossos Gover
nos, de nossos agentes economicos e de 
nossas sociedades e com a qual o Brasil 
tern compromisso irrevogavel. 
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primeira reuniao da comissao 
especial de meio ambiente do tratado 

de cooperac;ao amazonica 
Pronunciamento do Secretario-geral, 
substitute, das Rela~oes Exteriores, 
Embaixador Sebastiao do Rego 
Barros Netto, na Sessao Inaugural, no 
Palacio ltamaraty, em 22 de novembro 
de 1989 

lnaugurar esta Primeira Reuniao da Co
missao Especial de Meio Ambiente do Tra
tado de Coopera<;ao Amazonica e motive 
de particular alegria para o Governo brasi
leiro. Em primeiro Iugar, porque significa a 
realiza<;ao de uma ideia que mereceu o a
poio de todos os nossos parses e que esta 
ligada a propria razao inspiradora da cria
<;ao do Tratado: a protegao do meio am
biente amazonico e sua conservagao para 
as gera<;6es futuras de nossos povos. 

lgualmente importante e termos presente 
as circunstAncias especiais em que a Ill 
Reuniao de Ministros das Rela<;6es Exte
riores dos Estados-membros, em Quito, 
ha pouco mais de oito meses, deliberou e 
decidiu-se pelo estabelecimento de duas 
novas Comiss6es, uma sobre assuntos in
drgenas e outra, esta, sobre meio ambien
te. Em Quito, e sobretudo em Manaus, 
com a Primeira Reuniao dos Presidentes 
dos Parses da Regiao Amazonica, demos 
provas sem precedente da firme vontade 
polrtica dos parses da regiao de discuti
rem, solidarios, a utilizagao racional de 
seus imensos recursos amazonicos, e de 
buscarem, juntos, urn futuro de esperan<;a 
e desenvolvimento para a bacia amazoni
ca, possrvel apenas se conciliadas as ne
cessidades da prote<;ao ambiental com os 
imperatives do crescimento economico e 
do progresso social. 

0 Governo brasileiro acredita que a esta 
Comissao cabera apontar formas e esque-

mas praticos que permitam traduzir os an
seios de coopera<;ao e desenvolvimento 
regional expresses no mais alto nrvel. Para 
isso, no entanto, sera necessaria que os 
objetivos a que se proponha a Comissao 
sejam ambiciosos, sim, mas a Iongo pra
zo, e sejam, agora, sobretudo praticos e 
factfveis, tendo em vista o sentido de ur
gemcia que suscita a questao da conserva
gao do meio ambiente amazonico. 

Cada urn de nossos parses tern intensifi
cado, internamente, esforgos voltados pa
ra a defesa do meio ambiente de suas 
areas amazonicas. Todos e cada urn de 
nossos parses tera, estou certo, muito a 
auferir com o intercAmbio de informa<;6es 
e de conhecimento tecnico e cientrfico que 
ensejarao os trabalhos da Comissao Es
pecial de Meio Ambiente. 

Para alem de suas caracterrsticas tecnicas 
e cientfficas, entretanto, o Brasil ve nesta 
Comissao urn foro privilegiado para a dis
cussao polrtica, nas reuni6es que se se
guirao, de tern as ambientais que transcen
dam o plano regional. Refire-me, por e
xemplo, as futuras negocia<;6es interna
cionais sobre tres quest6es de crucial inte
resse para os parses amazonicos: a elabo
ragao de uma convengao global sobre al
terag6es climaticas, a discussao de urn 
instrumento internacional para a prote<;ao 
da diversidade biol6gica do planeta e, 
tambem, o processo preparat6rio da Con
ferencia das Na<;6es Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, a se reali
zar, provavelmente no Brasil, em 1992. 0 
Brasil esta firmemente convencido de que 
os parses amazonicos muito se beneficia
riam de uma coordenagao de posi<;6es em 
relagao a essas e outras negociag6es. 
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E, assim, com grande satisfac;ao, e com os 
olhos voltados para as amplas perspecti
vas que se abrem hoje aos trabalhos desta 
Comissao Especial, que auguro as boas
vindas, em nome do Governo brasileiro, as 
Delegac;oes que nos dao a honra de sua 
presenc;a em Brasilia para esta reuniao 
inaugural. 

Discurso do Embaixador da Colombia 
e Representante da Secreta ria pro 
tempore do Tratado de Cooperac;ao 
Amazonica, German Garcia Fonnegra, 
em 22 de novembro de 1989 

Senor Secretario General lnterino del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores de Ia Re
publica Federativa del Brasil, Embajador 
Sebastiao do Rego Barros, 

Senores Delegados de los Pafses Miem
bros del Tratado de Cooperacion Amazo
nica, 

Senoras y Senores, 

En el ejercicio soberano que nos asiste a 
todos y cada uno de los Pafses Miembros 
del Tratado de Cooperacion Amazonica 
relative al uso y manejo adecuados de los 
recursos naturales de nuestros territories 
amazonicos, nos reunimos hoy gozando 
de Ia calida hospitalidad del ilustrado Go
bierno del Brasil con el proposito de dar 
cumplimiento a una de las decisiones con
sagradas por los senores Ministros de Re
laciones Exteriores en Ia Declaracion de 
San Francisco de Quito en marzo de 1989: 
instalar Ia Comision Especial de Medio 
Ambiente de Ia Amazonia. 

Este mecanisme auxiliar de Ia Secretarfa 
pro tempore tendra a su cargo Ia promo
cion de Ia preservacion ambiental a traves 
del estudio y aplicacion de acciones y me
didas conjuntas de manejo que favorez
can Ia realizacion de proyectos de desarro
llo sostenible de los recursos de Ia Amazo
nia. 

Obtener el desarrollo sostenible de Ia 
Hoya Amazonica requiere solucionar en 
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forma concertada una serie de problemas 
que van desde los aspectos humanos y 
sociales hasta las actividades agroindus
triales y mineras. Deben considerarse as
pectos tales como Ia conservacion de los 
recursos naturales renovables y no reno
vables; migraciones y asentamientos hu
manos; produccion agricola, ganadera, 
piscfcola y forestal, sin deterioro del me
dio; actividad minera y produccion de e
nergia sin alterar el balance ecologico; Ia 
recuperacion de aquellas vastas areas que 
se han deteriorado por su explotacion in
discriminada, no planificada y sin conside
racion a los componentes ecologicos; al 
establecimiento de vfas de comunicacion 
terrestres, aereas y fluviales; Ia coloniza
cion programada que asegure a los colo
nos no solo un nivel de vida adecuado sino 
tambien Ia permanencia en el tiempo de 
este nivel de vida y del potencial y produc
tividad de los recursos disponibles. 

Lo vasto de Ia problematica enunciada 
mas arriba, agregado al hecho de que son 
varios los gobiernos soberanos con inte
reses en Ia Cuenca Amazonica, hace im
posible esperar que su solucion sea el re
sultado de los esfuerzos de un grupo de 
tecnicos especializados en un determina
do campo, de una institucion y ni siquiera 
de un gobierno. 

Aun cuando por su influencia en Ia ecolo
gfa mundial, esta vasta region del mundo 
y Ia explotacion racional de sus recursos 
afecta practicamente a toda Ia humanidad, 
las tareas que los diferentes gobiernos de
ben desempenar en una accion concerta
da a nivel internacional para su desarrollo 
sostenible son muy distintas. Ademas de 
los aspectos concernientes a Ia soberanla 
de los gobiernos que tienen territories en 
Ia Hoy a, los cuales debem ser respetados, 
estan aquellos relacionados con los dife
rentes elementos tecnicos y las polfticas 
nacionales de desarrollo economico y so
cial. 

Por lo anterior, es claro que las propuestas 
de solucion a los problemas existentes y 
Ia elaboracion de program as de desarrollo 
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sostenible deben provenir de los gobier
nos, los tecnicos y las instituciones que 
estan en Ia Hoya misma, ya que es ahr 
donde existe Ia investigacion y el conoci
miento acumulado que permitiran estes 
Iegros. Todos los parses con territorio 
amazonico han, en mayor o menor grade, 
heche estudios y desarrollado programas 
que deben ser Ia base fundamental para 
continuar. Las posibilipades de intercam
bio de tecnologra entre ellos son enormes 
y de gran potencial. La posicion de los 
parses desarrollados y de los organismos 
internacionales interesados en el tema 
debe ser apoyar a los gobiernos que estan 
comprometidos en el Tratado de Coope
racion Amazonica a lograr este intercam
bio tecnologico y a Ia formulacion y eje
cucion de programas de largo plaza que 
consideren todos los factores politicos, 
sociales, tecnicos y economicos enuncia
dos arriba. 

No podrra dirigirme a tan distinguida 
concurrencia em un acto tan solemne y 
trascendental para el futuro de Ia Hoya 
Amazonica sin transcribir uno de los 
apartes de Ia Declaracion de San Francis
co de Quito, suscrita per los Senores Can
cilleres del Tratado de Cooperacion 
Amazonica en el que senalan: "que el fe
nomeno del cultivo, procesamiento y trafi-

co de estupefacientes y sustancias psico
tropicas obstaculiza el desarrollo socioe
conomico de los parses amazonicos y 
actua en detrimento del medic ambiente y 
del equilibria ecologico y resuelven inten
sificar acciones conjuntas para Ia evalua
cion del impacto, las medidas de control 
ecologico y planes de contingencia am
biental, para colaborar en Ia solucion de 
los problemas generados por este flage
lo". 

Para terminar deseo expresar mis majores 
votes por los frutos que alcance Ia pre
sante Reunion y me cumple ademas Ia 
honrosrsima tarea de asumir Ia vocerra de 
las delegaciones presentes con el propo
sito de hacer llegar al doctor Edouard 
Saouma, Director General de Ia Organiza
cion de las Naciones Unidas para Ia Agri
cultura y Ia Alimentacion - FAO - y por su 
digno conducto a todos los funcionarios 
de esta Organizacion que ha colaborado 
com financiamiento y apoyo tecnico para 
Ia realizacion de esta Reunion, el mas vivo 
sentimiento de gratitud. Respuestas agiles 
y generosas como Ia proporcionada por Ia 
FAO, contribuyen notablemente para que 
los propositos y objetivos del Tratado de 
Cooperacion Amazonica se conviertan en 
realidades positivas de beneficia comun 
para los pueblos de esta inmensa Region. 
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xv reuniao consultiva do 
tratado da antartida 

Discurso do Ministro Henrique 
Rodrigues Valle, Chefe da Delega~ao 
do Brasil a Reuniao, em Paris, em 13 
de outubro de 1989 

Senhor Presidente, Permita-me aproveitar 
a oportunidade para, em meu nome e em 
nome da Delegac;:ao do Brasil, dizer da 
nossa satisfac;:ao par estar em Paris, reuni
dos par ocasiao da XV Reuniao Consultiva 
do Tratado da Antartida. Desejo agradecer 
ao Governo frances o convite para partici
par desta reuniao e as excelentes condi
c;:oes de trabalho que nos proporcionaram 
as responsaveis par sua organizac;:ao. De
sejo igualmente expressar nosso aprec;:o 
pelo discurso de abertura atencioso e per
tinente pronunciado pelo Excelentfssimo 
Senhor Michel Roccard, Primeiro-Ministro 
da Republica da Franc;:a. Finalmente, e 
com prazer que o congratulo par sua una
nime eleic;:ao, confiante em que sua experi
encia e conhecida habilidade diplomatica 
serao proveitosas para a condw;:ao bern 
sucedida de nosso trabalho. 

Gostaria de estender uma saudac;:ao calc
rosa aos representantes da Espanha e da 
Suecia, paises admitidos como Partes 
consultivas durante a Oitava Reuniao Con
sultiva Especial do Tratado da Antartida, 
realizada no ana passado. A Delega~ao 
do Brasil tera prazer em estabelecer rela
c;:oes de trabalho pr6ximas e proficuas 
com as delegac;:oes das novas Partes Con
sultivas do Tratado da Antartida. Gostaria 
tambem de saudar as representantes do 
Canada e da Colombia, paises que acede
ram ao Tratado da Antartida desde a reu
niao no Rio de Janeiro e que pela prime ira 
vez participam de uma reuniao ordinaria 
das Partes Consultivas. 

Esta XV Reuniao Consultiva do Tratado da 
Antartida reveste-se de grande importan
cia pel a fate de que se realiza no momenta 
em que a opiniao publica internacional de
dica especial atenc;:ao a maneira como 
n6s, paises ativos na Antartida, adminis
tramos nossas atividades naquele conti
nente. A consciencia novae difundida dos 
assuntos relatives a Antartida decorre do 
reconhecimento nao s6 da importancia de 
proteger-se o meio ambiente antartico, 
unico e fragil e seus ecossistemas depen
dentes e associados, mas tambem do sig
nificado da Antartida para a compreensao 
do meio ambiente mundial e da chamada 
mudanc;:a global. 

0 item de nossa agenda intitulado "Medi
das abrangentes para a protec;:ao do meio 
ambiente antartico e ecosistemas depen
dentes e associados" atraira sem duvida 
muito de nossa atenc;:ao durante esta reu
niao. Na reuniao preparat6ria de maio o 
Brasil apoiou firmemente a inclusao do 
item na agenda, de forma consistente com 
nossa tradicional posic;:ao de que a prote
c;:ao do meio ambiente deveria ser sempre 
o parametro principal com referencia ao 
qual todas as atividades humanas na An
tartida deveriam ser pesadas e avaliadas. 
A posic;:ao do Brasil nessa materia nao e 
novae nao se originou do despertar inter
nacional recente para a necessidade im
perativa de preservar de efeitos adversos 
o meio ambiente da Terra. Ja em fevereiro 
de 1985 o entao Ministro das Rela96es Ex
teriores do Brasil, ao abrir a IV Reuniao Es
pecial das Partes Consultivas do Tratado 
da Antartida sabre Recursos Minerais An
tarticos, realizada no Rio de Janeiro, afir
mou: "As Partes Consultivas comparti
lham uma responsabilidade especial na 
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prote~o do fragil e unico meio ambiente 
antartico. Dentro da area de aplicat;:ao do 
Tratado da Antartida, nao se deveria per
mitir qualquer atividade que apresente o 
risco de perturbar o ecossistema vulnera
vel da regiao. Este e um principia funda
mental, ao qual deveria estar subordinado 
nosso interesse pelos recursos minerais 
antarticos". 

Senhor Presidente, 

0 Brasil assinou a Convent;:ao sobre a Re
gulamentat;:ao das Atividades sobre Re
cursos Minerais Antarticos em 25 de no
vembro de 1988, na suposit;:ao de que ha
via um consenso entre as Partes Consulti
vas de que a existencia de um quadro legal 
que regulasse as atividades de recursos 
minerais ao mesmo tempo que fortale
cesse a paz e evitasse riscos de tensao e 
conflito era util e necessaria. 0 Brasil nao 
participou da discussao das premissas em 
que se baseou a decisao de convocar a IV 
Reuniao Consultiva Especial do Tratado 
da Antartida, tendo estado presente pela 
primeira vez numa sessao de negociat;:ao 
em 1984, quando o esbot;:o basico do re
gime mineral que seria finalmente adotado 
ja estava relativamente definido. Se os par
ses que participaram da discussao daque
las premissas conclufrem, apenas um ano 
ap6s a adot;:ao da Convent;:ao por consen
so, que tais premissas nao sao mais vali
das, o Brasil certamente nao insistira na 
necessidade ou utilidade da existencia de 
um regime acordado de recursos mine
rais. Deve ficar claro, entretanto, que o 
Brasil nao aceita a interpretat;:ao de que as 
atividades minerais na Antartida poderao 
ser executadas na ausencia de um regime 
acordado e em vigor. As ameat;:as que tais 
at;:oes representariam a harmonia e a co-
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operat;:ao pacifica na Antartida poderiam 
tornar-se uma pressao demasiadamente 
forte para o Sistema do Tratado da Antar
tida. Nao e do interesse de nenhum pals 
expor o sistema a tal risco. 

Senhor Presidente, 

0 Brasil fara o possfvel para assegurar que 
as expectativas internacionais nao sejam 
contrariadas e que esta reuniao de Paris 
tome medidas decisivas no sentido da a
dot;:ao de uma abordagem ampla, coeren
te e integrada para a protet;:ao do meio am
biente antartico e de seus ecossistemas 
dependentes e associados. Como nosso 
territ6rio nacional situa-se nas proximida
des da area de aplicat;:ao do Tratado da 
Antartida, preocupa-nos muito a possfvel 
contaminat;:ao dos valores selvagens ain
da puros da Antartida em resultado das 
atividades crescentes do homem na re
giao. Ao reconhecer-se que o mecanis
me consultive derivado do Tratado de 
Washington tern uma responsabilidade 
especial no tratamento dessa importante 
questao, nao se deve excluir a possibili
dade de participat;:ao de outras partes in
teressadas em discussoes futuras. 

Por quase trinta anos o Tratado da Antar
tida foi-nos util e demonstrou a comuni
dade internacional que pode manter a An
tartida livre de tensoes e conflitos, contri
buindo assim para a paz e a segurant;:a 
internacional. Encontramo-nos diante de 
um momenta particularmente importante 
da vida do Sistema do Tratado da Antarti
da, quando se esperam de nos decisoes 
significativas e corajosas. Estamos confi
antes de que, sob sua sabia liderant;:a, cor
responderemos a essa alta responsabili
dade. 
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concessao de agrement 

0 Governo brasileiro concedeu agrement 
a designa9ao do Senhor OTIONIEL AR
GUELLO HERRERA, como Embaixador 
Extraordinario e Plenipotenciario da Nica
ragua. 

0 Governo brasileiro concedeu agrement 
a designa9ao do Senhor Touqir Hussain, 
como Embaixador Extraordinario e Pleni
potenciario do Paquistao. 

designa~ao de embaixadores 
brasileiros 

Affonso Arinos de Mello-Franco, Para Em
baixador na Haia, em 5110189; 

Bernardo Pericas Neto, para Embaixador 
junto a Delega9ao do Brasil em Genebra, 
em 5110189; 

Gilberta Coutinho Paranhos Velloso, para 
Embaixador no Vaticano, em 5110189; 

Marco Cesar Meira Naslausky, para Em
baixador em Bruxelas, em 5110189; 

Sebastiao do Rego Barros Netto, para Em
baixador em Moscou, em 5110189; 

Antonio Carlos Diniz de Andrada, para Em
baixador em Kingston, em 31110189; 

Guy Mendes Pinheiro de Vasconcellos, 
para Embaixador em Porto Principe, em 
31110189; 

Jose Ferreira-Lopes, para Embaixador em 
Abu-Dhabi, em 31110189; 

Nuno Alvaro Guilherme d'Oiiveira, para 
Embaixador em Praia, em 31110189; 

Tarclsio Marciano da Rocha, para Embai
xador em Lome, em 31110189; 

Paulo Tarso Flecha de Lima, para Embai
xador em Londres, em 1 Q I 11 189; 

Luiz Mattoso Maia Amado, para Embaixa
dor em Seul, em 20111 189; 

Julio Gon9alves Sanchez, para Embaixa
dor em Bissau, em 20112189. 

entrega de credenciais de 
embaixadores estrangeiros 

Zinelabidine Mestiri, da Tunisia, em 31101 
89; 

David Ephrati, de Israel, em 31110189; 

Miodrag Trajkovic, da lugoslavia, em 31 I 
10189; 

Ottoniel Arguello Herrera, da Nicaragua, 
em 31110189; 

Jorge O'Connor d'Arlach, da Bolivia, em 
21111189; 

Ki Soo Kim, da Coreia, em 21/11/89; 

Ergun Sav, da Turquia, em 12112189; 

Joseph Mamboungou, do Gabao, em 121 
12189; 

Richard Huntington Melton, dos Estados 
Unidos da America, em 12/12/89. 

79 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

acordo brasil - espanha sobre 
transportes aereos regulares 

0 Ministerio das Relac;oes Exteriores cumprimenta a Em
baixada da Espanha e tern a honra de acusar recebimento 
da Nota n2 92, de 9 de maio de 1989, cujo teor, em portu
gu@s, e 0 seguinte: 

"A Embaixada da Espanha cumprimenta atenciosamente 
o Ministerio das Relac;oes Exteriores da Republic;a Fede
rativa do Brasil e tern a honra de manifestar-lhe o seguinte: 

Na XII Reuniao de Consulta celebrada entre represen
tantes das autoridades aeronauticas da Espanha e do 
Brasil, nos dias 11 a 13 de maio de 1987, foram adotados 
determinados entendimentos, constantes da Ata elabora
da nessa ultima data, os quais, conforme disposto no Arti
go 11 do Acordo sobre Transportes Aereos Regulares en
tre a Espanha eo Brasil, de 28 de novembro de 1949, de
vern ser confirm ados por troca de Notas diplomaticas para 
sua entrada em vigor. 

Os pontos acordados durante a XII Reuniao de Consulta, 
e que constam da Ata de 13 de maio de 1987, sao os se
guintes: 

I - SOBREV00S E ESCALAS T~CNICAS 

As duas Delegac;oes reconhecem que os direitos de sobre
vOo e escala tecnica mutuamente outorgados podem ser 
exercidos, pelas empresas designadas, com total liber
dade nos servic;os operados para pontos alem dos respec
tivos territ6rios. 

II - CAPACIDADE 

As duas Delegac;oes decidiram que a capacidade estabe
lecida na letra "A" do Memorando Confidencial de Enten
dimentos, firmado em 12 de outubro de 1976 (Anexo 3 a 
Ata Final da VII Reuniao de Consulta) e modificado por 
troca de notas diplomaticas de 29 de novembro de 1979, 
passa a ser de 5 (cinco) servic;os por semana, para as 
empresas de ambas as Partes, com aeronave Douglas 
DC-10/30 com a configurac;ao que lhes e pr6pria. 

Ill - V00S DE REFOR<;:O 

Ambas as Delegac;Oes acordaram que, no caso de as 
necessidades do mercado aconselharem as operac;Oes de 

vOos de reforc;o, as Autoridades examinarao favoravel
mente a concessao de tais servic;os com o tipo de aero
nave autorizada ou, excepcionalmente, com outro tipo de 
aeronave. 

IV- OUADRO DE ROT AS - ROTA BRASILEIRA 

As duas Delegac;oes acordaram modificar a rota brasileira 
constante do Anexo 2 a Ata Final da VII Reuniao de Consul
ta, firmada em 12 de outubro de 1976, da seguinte manei
ra: 

Pontos no Brasil, via urn ponto na Africa Ocidental (ou Ca
sablanca), Usboa, Madri, Barcelona e alem para quatro 
pontos na Europa, em ambas as direc;oes. 

Decidiram, ainda, que na pr6xima Reuniao de Consulta, a 
Delegac;ao brasileira definira os referidos pontos alem Es
panha. 

V - ClAUSULA DE SEGURAN<;:A 

As duas Delegac;Oes concordaram em incluir como Sec;ao 
do Anexo ao Acordo Aereo entre os dois paises, assinado 
em 28 de novembro de 1949, conforme recomendac;ao do 
Conselho da OACI, a Clausula de Seguranc;a por este ado
tada em 25 de junho de 1986. 

Por conseguinte, a Embaixada da Espanha tern a honra 
de propor que a presente Nota e a resposta do Ministerio 
confirmem entre os dois Governos os entendimentos ado
tados na Ata acima mencionada, os quais entrarao em vi
gor na data da Nota de resposta. 

A Embaixada da Espanha aproveita a oportunidade para 
manifestar ao Ministerio das Relac;Oes Exteriores sua mais 
alta e distinta considerac;i\o". 

2. Em resposta, o Ministerio das Relac;Oes Exteri
ores informa a Embaixada da Espanha de que o Governo 
brasileiro concorda com os termos da nota acima transcri
ta, a qual, juntamente com a presente, constituem urn A
cordo por troca de Notas, que entra em vigor na presente 
data. 

Brasilia, em 2 de outubro de 1989. 

Roberto de Abreu Sodr' 
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acordos brasil - guiana 

Memorando de Entendimento entre o Governo da 
Republica Federatlva do Brasil e o Governo da 
Republica Cooperatlvlsta da Guiana na area de 
energia 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica Cooperativista da Guiana, 

Considerando o Programa de Trabalho de Georgetown, 
firmado, em 16de setembrode 1988, pelo Excelentissimo 
Senhor Ministro de Estado das RelagOes Exteriores da 
Republica Federativa do Brasil, Roberto de Abreu Sodrl!, 
e pelo Excelentissimo Senhor Ministro dos Neg6cios Es
trangeiros da Republica Cooperativista da Guiana, Rash
leigh Esmond Jackson, no qual os dois Ministros estipula
ram as bases de um programa de trabalho bilateral que 
inclui a¢es conjuntas na area energl!tica, e 

Tendo em vista o interesse convergente em tornar opera
clonal, no mais curto prazo possivel, tais aQc3es conjuntas 
na area energl!tica, 

Conv@m no seguinte: 

ARTIGOI 

1. Os dois Governos estabelecerao mecanismos 
imediatos para viabilizar agOes especificas na area ener
gl!tica. 

2. Tais a¢es compreenderao, no curto prazo, a 
oferta de fornecimento ~Guiana, pelo Brasil, de um grupo 
de duas unidades turbogeradoras de 10,5 MW cada, e a 
transferincia de bens e serviyos necessaries ~ instalayao 
e operayao integrada do referido grupo gerador, nos ter
mos indicados nos Artigos Ill e IV, abaixo. 

ARTIGO II 

1. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
designa o Ministerio das Aela¢es Exteriores como 6rgao 
coordenador geral e responsavel pelos contatos de Gover
no a Governo com a Guiana, e o Ministerio das Minas e 
Energia como responsavel pela operayio tecnica do pro
grama. Para tanto, serao tomadas internamente, pelo 
Ministerio das Minas e Energia, as providincias necessa
rias para a transferincia de recursos e contratayao de 
serviyos especializados, com o objetivo de levar a bom 
termo o projeto a que se refere o Artigo I, acima. 

2. 0 Governo da Republica Cooperativista da 
Guiana, por sua vez, designa o Departamento de Coope
rayao EconOmica lnterriaeionalciomo 6rgao coordenador 
geral e responsavel pelos contatos de Governo a Governo 
com o Brasil, e indica a Corporayao de Eletricidade da 
Guiana como responsavel pela coordenayao tecnica dos 
trabalhos. 
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ARTIGO Ill 

1. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil se 
compromete a recuperar, transferir e instalar na Guiana, 
no menor prazo possivel a contar da data de assinatura do 
presente Memoranda de Entendimento o grupo de 2 uni
dades turbogeradoras mencionado no Artigo I, acima. A 
transferincia se fara sob a forma de comodato, ficando, 
no entanto, excluidos deste regime os bens e servi9os ne
cessaries ~ operayio e manutenyao futura das referidas 
unidades. 

2. Os dois Governos examinarao os termos e con
digOes necessaries para que seja fornecida assist@ncia 
tl!cnica ao Governo da Guiana na operaQao e manuten9ao 
das duas unidades, por um periodo inicial de seis meses. 

3. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil e
xaminara a disponibilidade de recursos, com vistas a con
ceder ao Governo da Republica Cooperativista da Guiana 
linha de credito destinada a cobrir despesas decorrentes 
da instala9io de linha de tramissao de 69 Kv, para ligar os 
sistemas de eletricidade de Demerara e Berbice, com ex
tensao de 72 km. 

ARTIGOIV 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil eo Governo 
da Republica Cooperativista da Guiana desenvolverao, no 
mais breve prazo possivel, as negocia¢es pertinentes, 
com o objetivo de firmar o contrato de comodato referido 
no Artigo anterior. 

ARTIGOV 

0 Governo da Republica Cooperativista da Guiana conce
ders, em seu territ6rio, as facilidades necessarias para que 
os tecnicos e consultores possam desempenhar as ativi
dades decorrentes do presente Memoranda de Entendi
mento. 

ARTIGOVI 

0 Governo da Republica Cooperativista da Guiana asse
gurara aos consultores e tl!cnicos brasileiros, a serem en
viados ao seu territ6rio em funyao do presente Memoran
da de Entendimento, o apoio logistico e facilidades de 
transporte e informayao requeridos para o cumprimento 
das suas fungOes especificas. 

ARTIGOVII 

Aos peritos e cientistas brasileiros designados para exer
cer suas fungOes no territ6rio da Republica Cooperativista 
da Guiana serao concedidos os mesmos privilegios e 
imunidades que sao normalmente concedidos aos peritos 
e cientistas das Na¢es Unidas. 

ARTIGOVIII 

0 Governo da Republica Cooperativista da Guiana isenta
ra igualmente de todos OS impastos e demais gravames 
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a importactAo ejou exportactAo de bens, equipamentos e 
materials enviados de urn pals a outro, em decorrOncia da 
implementactAo do presente Memoranda de Entendimen
to. 

ARTIGOIX 

Os consultores a serem enviados da Republica Federativa 
do Brasil a Republica Cooperativista da Guiana estario 
sujeitos as leis e regulamentos vigentes no pais anfitriio. 

ARTIGOX 

1. 0 presente Memoranda de Entendimento entra
rA em vigor na data de sua assinatura, terA uma duractAo 
de urn ano e serA prorrogado automaticamente por igual 
periodo, salvo notificac;:io em contrArio por qualquer uma 
das Partes. 

2. 0 presente Me moran do de Entendimento pode
rA ser alterado por troca de notas diplomAticas, entrando 
a alterac;:io em vigor na data de recebimento da nota de 
resposta. 

3. A denuncia do presente Memoranda de Enten
dimento nio afetarA o desenvolvimento de programas e 
projetos em execuctAo dele decorrentes, salvo seas Partes 
Contratantes convierem diversamente. 

Feito em Brasilia, aos 4 dias do mils de outubro de 1989, 
em dois exemplares originals, nas linguas portuguesa e 
inglesa, sendo ambos os textos igualmente autilnticos. 

Roberto de Abreu Sodre 
Rashlelgh Esmond Jackson 

Plano de Metas para 1989/1990 em Materia de 
Cooperaqio Tecnlca Bilateral e cumprlmento do 
'Programa de Trabalho de Georgetown' asslnado 
pelos Chanceleres Roberto de Abreu Sodre e 
Rashlelgh Esmond Jackson no dla 16 de setembro de 
1988. 

Considerando os setores selecionados pelo Governo da 
Guiana durante a visita a Ag@ncia Brasileira de Coopera
ctAo (ABC) do Sr. Cecil Rajana, Diretor do Departamento 
de Cooperac;:ao EconOmica lnterna (DIEC) da Presid@ncia 
da Republica da Guiana, em 6 de junho de 1988, e de Acor
do com os entendimentos mantidos com o Sr. Patrick Ken
dall, da DIEC, no decorrer da visita do Presidente Jose Sar
ney a Georgetown em 4 de marc;:o de 1989, a ABC propOe 
a execuctAo do seguinte Plano de Actio para 1989/1990: 

I- SAUDE 

Atividade conjunta entre os Ministerios da Saude de am
bos os paises com o objetivo de desenvolver programas 
de controle e erradicactAo de endemias tropicais, assim co
mo programas de capacitactAo de recursos humanos e 
fortalecimento institucional na Guiana. 

Metodologia proposta: 

a) ida de consultor brasileiro para diagnosticar a situa
ctAo do aedes aegypti (outubro/1989); 

b) treinamento no Brasil (Bel8m, PA) para tr@s tecnicos 
guianenses em estatfstica de malAria (novembroj 
1989); 

c) ida de dois consultores brasileiros para treinar 10 ins
petores guianenses em supervisio (outubro/1989); 

d) treinamento no Brasil (Bel8m), em programas de con
trole de malAria, de dois tecnicos em gerOncia de pro
jetos (novembro/1989); 

e) ida de urn consultor brasileiro a Guiana para avaliar 
as necessidades locals de treinamento nas Areas de 
medicina e odontologia, durante o perfodo de vigOn
cia do Plano. Entretanto, tal visita dependerA da dis
ponibilidade de tecnico e recursos por parte do 
Ministerio da Saude e ABC, em 1990; 

f) elaboractAo de urn programa, levando em considera
ctAo o Plano de Trabalho de Georgetown, os resulta
dos das missOes e os projetos em desenvolvimento 
naquele pals com apoio da Organizac;:ao Panamerica
na de SaudefOrganizac;:ao Mundial de Saude, e envio 
de proposta de programa para aprovactAo das autori
dades guianenses para posterior solicitactAo de finan
ciamento junto a fontes internacionais (fevereirof 
1990). 

II - AGRICUL TURA 

Dar continuidade ao Programa de Cooperac;:ao Tecnica 
entre a Empresa Brasileira de Pesquisa AgropecuAria (EM
BRAPA) eo National Agricultural Research Institute (NARI), 
implementando as atividades previstas no "Programa de 
Trabalho de Georgetown" ainda nio executadas: 

a) ida de urn consultor brasileiro na Area de bovinocul
tura (outubro/1989); 

b) ida de urn consultor brasileiro na Area de soja (outu
bro/1989); 

c) intercAmbio de germoplasma. A EMBRAPA fornecerA 
ao NARI seus cultivares e suas linhagens promissoras 
para serem submetidas a testes de avaliactAo na Guia
na; 

d) avaliactAo das atividades de CooperactAo entre a EM
BRAPA e o NARI e apresentactAo de proposta de pro
grama para 1990/1991, a ser implementado como a
polo de organismos internacionais (fevereiro/1990). 

Ill- ENERGIA 

Metodologia proposta: 

a) apresentactAo, pela ELETROBRAS, de uma proposta 
de Programa de Cooperac;:ao Tecnica baseada nas 
conclusOes da missao de maio de 1989 (novembrof 
1989); 

b) essa proposta de Programa de Cooperac;:ao Tecnica 
para o setor energetico, a ser encaminhada ao Gover
no guianense para aprovac;:ao, sera submetida a 
fontes internacionais, tais como o BIS, OEA, PNUD 
etc., para financiamento (fevereiro/1989); 

83 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

c) a Companhia Energetica de sao Paulo (CESP) pres
tara Cooperagao tecnica a Guyana Natural Resources 
Agency (GNRA) para desenvolvimento do Plano e da 
Polftica Nacionais de Energia. Como primeiro passo, 
o GNRA enviara a CESP o documento completo sobre 
a Polltica Energetica Nacional, o qual sera utilizado 
pela CESP para determinar as consultorias necessa
rias Oaneiro/1990). 

IV - RECURSOS FLORESTAIS 

Metodologia proposta: 

a) ida de urn consultor do lnstituto Brasileiro de Recur
sos Naturals Renovaveis para analisar, in loco, as soli
citac:;oes guianenses de cooperac:;ao tecnica nesse 
setor (outubro/1989), e 

b) apresentac:;ao, por parte do consultor, de uma propos
ta de cooperac:;ao a ser submetida as autoridades 
guianenses (novembro/1989). 

V - RECURSOS MINERAlS 

Metodologia proposta: 

a) ida de urn consultor brasileiro para analisar, in loco, 
as solicitac:;oes guianenses nesse setor (outubro/ 
1989), e 

b) apresentac:;ao, por parte do consultor, de uma propos
ta de cooperac:;ao tecnica a ser apresentada as auto
ridades guianenses (novembro/1989). 

VI - TELECOMUNICAC0ES 

A ABC, juntamente com o Ministerio das Comunicac:;Oes, 
esta analisando os resultados da missao de tecnico do 
MINICOM a Georgetown (julho/1989), e apresentara uma 
proposta de cooperagao tecnica nesse setor a Parte guia
nense (dezembro/1989). 

VII- FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES E 
OUTRAS MEDIDAS 

As solicitac:;Oes da Guiana de cooperagao tecnica brasileira 
serao sempre canalizadas pela Embaixada do Brasil em 
Georgetown. 

Cabera a Embaixada da Guiana no Brasil tratar da logrsti
ca de atividades de tecnicos guianenses no Brasil (via
gens, reservas de vOos e hotels, etc.). 

Nao serao inclurdas novas solicitac:;Oes no presente Plano 
de Metas. Em marc:;o de 1990 havera uma avaliagao bila
teral e formulagao do Programa 1990/1991. 

Metodologia proposta: 

A ABC propae que os gastos com passagens aereas e 
diarias das missaes previstas acima sejam custeados da 
seguinte forma: 

a) vinda de tecnicos guianenses ao Brasil: 
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- o Governo guianense pagara passagens aereas 
ate o local de treinamento, e 

- o Governo brasileiro pagara diarias ou custeara 
diretamente as despesas locals (alimentag!o, hos
pedagem e transportes); 

b) ida de tecnicos brasileiros a Guiana: 
- o Governo brasileiro pagara passagens aereas e 

salarios dos consultores; 
- o Governo guianense pagara diretamente gastos 

locals (hospedagem, alimentagao e transporte) ou 
diarias. 

0 DIEC e a Agllncia Brasileira de Cooperagao buscarao 
complementar recursos nacionais com as fontes de recur
sos internacionais de financiamento, para a implementa
c:;ao dos projetos que surgirem como resultado das 
missaes previstas. 

0 Governo brasileiro concedera gratuitamente ao Gover
no da Guiana as horas tecnicas dos consultores brasileiros 
que participarao das atividades, assim como as insta
lac:;oes das mesmas que serao utilizadas para treinamento 
de tecnicos guianenses. 

Feito em Brasilia, aos 4 dias do mis de outubro de 1989, 
em dois originals, nos idiomas portuguis e inglis, sendo 
ambos os textos igualmente autinticos. 

Roberto de Abreu Sodr6 
Rashlelgh Esmond Jackson 

Protocolo de lntenq6es entre o Governo da 
Republica Federatlva do Brasil e o Governo da 
Republica Cooperatlvlsta da Guiana relatlvo A 

cooperaqio bilateral para completar a lnterconexio 
dos sistemas vlirlos do Brasil e da Guiana 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica Cooperativista da Guiana, 

Reconhecendo a necessidade de realizar esforc:;os con jun
tos em prol do desenvolvimento regional dos territ6rios 
dos dois parses situados pr6ximos a fronteira comum; 

Atribuindo particular import!ncia ao estabelecimento de 
uma infra-estrutura de transportes capaz de facilitar o in
terc!mbio comercial entre o Brasil e a Guiana; 

Considerando que o Memoranda de Entendimento entre 
o Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo 
da Republica Cooperativista da Guiana sobre a lnterco
nexao dos Sistemas Viarios Brasileiro e Guianense, firma
do em 5 de outubro de 1982, expressa o compromisso de 
implementar, com a possfvel brevidade, a interconexao 
dos sistemas viarios dos dois parses; 

Tendo presente o prop6sito comum de intensificar a Co
operagao bilateral, como manifestado no Programa de 
Georgetown e reiterado na Declaragao Conjunta firmada 
por ocasiao da visita do Presidente Jose Sarney a Guiana, 
em 4 de marc:;o de 1989; 
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1. Manifestam a inten~o de conjugar esfor~s 
com o objetivo de viabilizar a constru~o. por empresas 
brasileiras, da rodovia entre Mabura Hill e Lethem, a fim 
de completar a conexio rodoviaria entre Georgetown e o 
territ6rio brasileiro. 

2. Expressam satisfa~o pela outorga, pelo Gover
no brasileiro, atraves do 6rgio competente, de Carta de 
lnten~o a Empresa Exportadora Paranapanema S.A., Mi
nera~o. Industria e Constru~o, na qual manifesta sua 
disposi~o de conceder financiamento de 90 por cento 
das exporta¢es brasileiras de bens e servi9os, no valor 
de ate US$ 15 milhoes, destinados a constru9io parcial e 
melhorias no trecho Undenjlethem, da liga~o rodoviaria 
GeorgetownjLethem, na modalidade de Buyers Credit, 
figurando como garantidor o Governo da Guiana. 

3. Expressam igualmente sua satisfa~o por haver 
o Governo da Republica Cooperativista da Guiana, atraves 
de suas autoridades competentes, encaminhado carta a 
Empresa Exportadora Paranapanema S.A., Minera~o. In
dustria e Constru9ao manifestando sua disposi9ao de 
contratar a citada empresa para a constru9ao da Fase Ida 
rodovia. 

4. Expressam, da mesma forma, sua disposi9io 
de examinar com interesse estudos de viabilidade da es
trada Lethem - Mabura Hill, com o objetivo de cooperar 
na elabora9ao de estudos tecnicos e no financiamento da 
Fase II (Kurupukari - Lethem) da citada rodovia. 

5. 0 presente Protocolo de lnten9oes entrara em 
vigor na data de sua assinatura. 

Feito em Brasilia, em 4 de outubro de 1989, em dois ori
ginais, nos idiomas portugu@s e ingl@s, sendo ambos os 
textos igualmente aut@nticos. 

Roberto de Abreu Sodre 
Rashleigh Esmond Jackson 

Protocolo de lnten9oes entre o Governo da 
Republica Federativa do Brasil e o Governo da 
Republica Cooperativista da Guiana na area de saude 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica Cooperativista da Guiana, 

Empenhados em fortalecer a coopera9ao bilateral, no 
Ambito da Saude, e 

Em conformidade como Acordo de Coopera9ao Sanitaria, 
de 1981, e como Programa de Trabalho de Georgetown, 
de 1988, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGOI 

Para efeito deste Protocolo, o Governo da Republica Fe
derativa do Brasil sera representado pelo Ministerio da 

Saude do Brasil e o Governo da Republica Cooperativista 
da Guiana sera representado pelo Ministerio da Saude da 
Guiana. 

ARTIGOII 

0 Ministerio da Saude da Guiana remetera, e o Ministerio 
da Saude do Brasil recebera, anualmente, nio mais de 24 
(vinte e quatro) pacientes guianenses, incluidos os casos 
de emerg@ncia, para tratamento medico em hospitals bra
sileiros. 

ARTIGO Ill 

Os casos e a natureza das doen9as a serem tratadas no 
Brasil serio determinados pelo Ministerio da Saude da 
Guiana. Entre estes estarao incluidos casos de Cirurgia 
Cardiaca, Hemodi&lise, Neurocirurgia para testes diag
n6sticos (Cat-scans e Ultra-som) e Cirurgia Plastica corre
tiva. 

ARTIGOIV 

0 Ministerio da Saude da Guiana encaminhara ao Minis
terio da Saude do Brasil, para exame previa, o hist6rico 
medico de cada paciente a ser tratado. 

ARTIGOV 

0 Ministerio da Saude do Brasil informara o Ministerio da 
Saude da Guiana, dentro de um periodo que nao excedera 
a dois meses da data do recebimento da solicita9ao, da 
possibilidade de oferecer tratamento medico aos pacien
tes guianenses, para os quais o tratamento em questio foi 
solicitado. 

ARTIGOVI 

0 Ministerio da Saude da Guiana informara a Parte brasi
leira, com anteced@ncia de pelo menos 15 (quinze) dias, 
da data proposta para a chegada do paciente ao Brasil. 

ARTIGOVII 

0 Govermo da Guiana providenciara passagens de ida e 
volta para os pacientes que viajarem ao Brasil para receber 
tratamento medico. 0s parentes que acompanharem OS 

pacientes guianenses, que irao ao Brasil para receber tra
tamento medico, se responsabilizarao por suas pr6prias 
passagens e demais despesas relativas a sua estada no 
Brasil. 

ARTIGOVIII 

0 Ministerio da Saude do Brasil fornecera acomodayCies 
hospitalares, gratis, para cada paciente guianense que re
ceber tratamento medico, quando internado em hospitais 
no Brasil. 

ARTIGOIX 

Ap6s receber alta hospitalar, o paciente guianense arcara 
com suas pr6prias despesas no que diz respeito a sua 

85 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

permanlncia no Brasil, enquanto estiver aguardando seu 
retorno l Guiana. 

ARTIGOX 

Ambos os Ministerios da saude tomarlo todas as medidas 
necessarias para apressar 0 tratamento dos pacientes 
guianenses no Brasil, especialmente em casos de emer
glncia. 

ARTIGOXI 

1. Este Protocolo entrara em vigor na data da sua 
assinatura. 

2. Este Protocolo permanecera em vigor por um 
periodo de trls anos e sera automaticamente renovado, 
por periodos sucessivos de trls anos, a menos que uma 
das Partes o denuncie por escrito, com antecedlncia de 
pelo menos seis meses. 

Feito em Brasilia, aos 4 dias do mils de outubro de 1989, 
em dois exemplares originais, nos idiomas portuguls e 
inglis, sendo ambos os textos igualmente autlnticos. 

ANEXO 

Roberto de Abreu Sodre 
Rashlelgh Esmond Jackson 

- Senhor Haslyn Parris, Vice-Primeiro-Ministro. 
- Senhor Rashleigh Esmond Jackson, Ministro dos Ne-

g6cios Estrangeiros. 
- Senhor Hubert Oliver Jack, Embaixador da Guiana 

em Brasilia. 
- Senhor Cedric Joseph, Chefe do Secretariado do 

Presidente. 
- Senhor Embaixador Noel Sinclair, Secretario-geral do 

Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros. 
- Senhor Winston King, Chefe da "Guyana Natural Re

sources Agency" - (GNRA). 
- Senhor Doutor Patrick Kendall, Subchefe do Departa

mento de Cooperaylo EconOmica lnternacional. 
- Senhor Halim Majeed, Assessor do Gabinete do Pre

sidente. 
- Senhor K. Philadelphia, Subchefe do Cerimonial da 

Presidlncia da Republica. 
- Senhora Jeanne King, Secretaria Particular do Presi

dente Hoyte. 

acordo brasil - peru sobre 
coopera~o tecnica 

Trujillo, em 9 de outubro de 1989 

A Sua Excelilncia o Senhor
Doutor Guillermo Larco Cox, 
Ministro das Relay()es Exteriores da Republica do Peru 

Senhor Ministro, 
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Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excellncia com rela
ylo ls aQOes que nossos Governos vim levando a cabo, 
no Ambito da Cooperaylo Tecnica orientada a promover 
o desenvolvimento social e econOmico de nossos parses. 

2. Nessa sentido, e em conformidade com o assi
nalado no "Programa de Agio de Puerto Maldonado" e na 
Declaraylo Conjunta de Manaus, de 7 de maio de 1989, 
apraz-me proper a Vossa Excellncia a formalizaylo da pri
meira fase (1989-1990) do seguinte "Plano de Agio em Co
operaylo Tecnica": 

I - Desenvolvimento Regional lntegrado Madre 
de Dios- Acre: 

1. Elaborayao de um projeto na area agricola, com 
Anfase na produQio extrativista, agropecuaria e agroin
duatrial, levando-se em conta os aspectos relatives a infra
estrutura de saude, educaylo, energia el8trica, mineravao 
e proteylo ambiental. 

2. Realizaylo de um curso te6rico-pratico de De
senvolvimento Regional organizado conjuntamente pela 
Universidade Federal do Acre e pela Universidade San An
tonio Abad, de Cuzco, como prop6sito de capacitar pes
seal tecnico na area do desenvolvimento regional. 

II- Saude: 

Preparavao de um Projeto Conjunto pelos respectivos 
Ministerios da Saude, voltado para a promovao de maior 
controle das endemias tropicais, especial mente a malaria, 
a febre amarela e a leishmaniose. 

Ill - Outras a9oes previstas: 

1. Desenvolver a9oes de Cooperayao nas areas de 
transporte, comercializaQio e utilizavao e analise de da
dos fornecidos pelo sate lite "Landsat", a fim de pro mover 
o desenvolvimento dos setores agricola, pesqueiro e mi
neiro do Peru. 

2. Continuar o entendimento institucional entre a 
Aglncia Brasileira de Cooperavao eo Ministerio das Rela
yoes Exteriores do Peru, no campo da cooperayao inter
nacional. 

3. Negociavao, entre a Agilncia Brasileira de Co
operaQio eo Ministerio de Transportes e Comunicayees 
do Peru, de um projeto que inclua a tecnica e curses de 
capacita9io e treinamento para tecnicos peruanos na area 
do transporte urbane. 

A coordenavao das a9oes derivadas deste Plano de A9ao 
estara a cargo, por parte do Brasil, da Agilncia Brasileira 
de Cooperavao e, por parte do Peru, do Ministerio das Re
laQoes Exteriores. 

4. Esta Nota e a Nota de resposta de Vossa Exce
lilncia constituirao Acordo entre nossos Governos sobre a 
materia, a vigorar a partir desta data. 
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelincia 
os protestos da minha mais alta consideragao. 

acordo brasil 
comercial 

Roberto de Abreu Sodre 

cuba no campo 

Acordo de Alcance Parcial entre a Republica 
Federatlva do Brasil e a Republica de Cuba 

Os Plenipotenciarios da Republica Federativa do Brasil e 
da Republica de Cuba, devidamente autorizados por seus 
respectivos Governos, com poderes apresentados em boa 
e devida forma, 

Considerando que a Republica Federativa do Brasil e 
signataria do Tratado de Montevideu de 1980, que, em 
seus Artigos 7, 8 e 9 da Segao Terceira do Capitulo II prevll 
a celebra4j:iO de Acordos de Alcance Parcial e que, em seu 
Artigo 25, autoriza a assinatura dos mencionados Acordos 
com outros parses e areas de integragao da America 
Latina, 

Convllm celebrar um Acordo de Alcance Parcial que se 
regera pelas disposi¢es contidas no Tratado de Montevi
deu de 1980 e na Resolu4!fiO 2 do Conselho de Ministros 
da Associagao L..atino-Americana de lntegra4!(io - ALADI, 
no que corresponder, e pelas seguintes normas. 

CAPITULO I 
Objetlvo do Acordo 

ARTIGO 12 

0 presente Acordo tern por objetivo, no contexte do Tra
tado de Montevideu de 1980, e conforme o esplrito de 
integragao econOmica da America Latina, promover o 
interclmbio comercial crescente e equilibrado dinamica
mente entre os parses signataries e, tendo em conta os 
seus respectivos graus de desenvolvimento econOmico, o 
estabelecimento de concess6es que permitam fortalecer 
e dinamizar as correntes comerciais; a maior diversifies
gao qualitativa posslvel do comercio; e a analise, na me
dida do posslvel, da situagao especial de alguns produtos 
de interesse de ambos os palses signataries. 

CAPITULO II 
Tratamentos illmportaqio 

ARTIG022 

Nos Anexos I e II, que fazem parte do presente Acordo, 
registram-se as preferllncias, tratamentos e demais condi
¢es acordadas pelos parses signataries para a imports
gao dos produtos negociados, originarios de seus res
pectivos territ6rios, classificados e descritos de conformi
dade com a Nomenclatura Aduaneira da Associagao (NA
LADI), e registradas as correla¢es da NALADI com as res
pectivas tarifas aduaneiras nacionais. 

As preferllncias a que se refere o paragrafo anterior consis
tem numa redugao percentual dos gravames registrados 

em suas respectivas tarifas aduaneiras para a importagao 
de terceiros parses. 

ARTIG032 

Os parses signataries somente poderao aplicar as impor
ta¢es dos produtos compreendidos nos Anexos 1 e 11 as 
restri¢es nio-taritarias expressamente declaradas nos 
mencionados Anexos, assumindo o compromisso de nio 
aplicar novas restri¢es, nem de intensificar aquelas que 
tiverem sido declaradas. 

Os palses signataries negociarao a eliminagao ou atenua
gao gradual dessas restri¢es. 

ARTIG042 

Entender-se-a por "Gravames" os direitos aduaneiros e 
quaisquer outros encargos de efeitos equivalentes, sejam 
de carater fiscal, monetario, cambial ou de qualquer natu
reza, que incidam sobre as importa¢es. Nao estao com
preendidas neste conceito as taxas e encargos analogos, 
quando correspondam ao custo dos servi4j:Os prestados. 

Entender-se-a por "Restri¢es" qualquer medida de cara
ter administrative, financeiro, cambial ou de qualquer na
tureza, mediante a qual urn pals signatario impe4!f8 ou di
ficulte, por decisao unilateral, suas importa¢es. 

Nao estao compreendidas neste conceito as medidas 
adotadas em virtude das situa¢es previstas no Artigo 50 
do Tratado de Montevideu de 1980. 

CAPITULO Ill 
Preservaqio das Prefer&nclas Acordadas 

ARTIGOS!I 

Os palses signataries comprometem-se a manter a prefe
rllncia percentual acordada, seja qual for o nlvel dos 
gravames que apliquem a importagao de terceiros palses. 

Os parses signataries comprometem-se tambem a nio 
aplicar a importagao dos produtos negociados gravames 
de natureza jurldica distinta dos da tarifa aduaneira, exce
to os que tiverem sido declarados expressamente na data 
de subscrigao do presente Acordo. 

ARTIGO&!! 

0 pals signatario que modifique, em relagao a urn produto 
negociado, 0 nlvel de gravames aplicado a importagao de 
terceiros parses, alterando a eficacia da concessao acor
dada efetuara consultas, a pedido do outro pals signatario, 
para restabelecer os termos da negociagao. 

CAPITULO IV 
Regime de Origem 

ARTIG072 

As preferllncias serio aplicadas exclusivamente aos pro
dutos originarios e procedentes dos parses signataries, de 
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acordo com as normas estabelecidas no Anexo Ill deste 
Acordo. 

Esses produtos deverao estar amparados pelos certifica
dos de origem expedidos pelas autoridades oficiais ou 
entidades autorizadas. 

CAPrTULOV 
Clilusulas de Salvaguarda 

ARTIG082 

Depois de cumprido o primeiro ano de vigl!ncia do pre
sente Acordo, os paises signataries poderio aplicar unila
teralmente clilusulas de salvaguarda a importagio dos 
produtos negociados, sempre que ocorram importayaes 
que causem ou ameacem causar prejuizo grave a uma 
atividade produtiva de significativa importancia para suas 
economias. 

ARTIG09!! 

As clilusulas de salvaguarda terio urn ano de durac;ao, 
prorrogavel por urn novo periodo anual consecutive, apli
cando-se-lhes os termos e condic;oes estabelecidos nos 
Artigos seguintes. 

ARTIGO 10 

0 pais signatario importador devera comunicar ao outro 
pais signatario do Acordo, dentro das setenta e duas horas 
de sua adoc;ao, as medidas aplicadas a importac;io dos 
produtos negociados, informando-o da situagio e dos 
fundamentos que lhes deram origem. 

ARTIGO 11 

Como objetivo denio interromper as comintes de comer
cia que tiverem sido geradas, o pais signatario importador 
estabelecera uma quota para a importagio dos produtos 
objeto da salvaguarda, que se regera pelas'preferl!ncias e 
demais condi¢es registradas nos Anexos correspon
dentes. 

Essa quota sera revisada em negociac;io com o outro pais 
signatario que se considerar afetado, dentro dos sessenta 
dias depois de recebida a comunicagio a que se refere o 
Artigo anterior. 

Vencido esse prazo, e sempre que nao tiver havido Acordo 
para sua aplicagio, a quota estabelecida pelo pais signa
tario importador se mantera ate a finalizac;io do ano-ca
lendario da aplicagio das clilusulas de salvaguarda. 

ARTIGO 12 

Sempre que o pais signatario importador considerar ne
cessaria manter a aplicagio de clllusulas de salvaguarda 
por mais urn ano, conforme o previsto no Artigo 9'1, devera 
iniciar negociayaes com o outro pais signatario, com a 
finalidade de acordar os termos e condiyaes em que 
continuara sua aplicagio. 
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Essas negociayaes se iniciarao com sessenta dias de 
antecipac;io ao vencimento do prazo original da aplicac;ao 
das mencionadas clausulas de salvaguarda, devendo 
concluir-se antes do seu vencimento. 

ARTIGO 13 

Sempre que nao tiver havido Acordo entre os paises sig
nataries nas negociayaes a que se refere o Artigo anterior, 
o pais importador podera continuar a aplicar as clllusulas 
de salvaguarda por mais de um ano, comprometendo-se 
a manter a quota estabelecida em virtude do Artigo 11. 

ARTIGO 14 

Caso, ao esgotar-se o prazo maximo a que se refere o Arti
go 9'1 do presente Acordo, subsistam as causas que origi
naram a aplicac;ao de clllusulas de salvaguarda, o pais sig
natario importador devera iniciar os procedimentos refe
rentes a retirada das preferl!ncias acordadas, de confor
midade dom as normas estabelecidas para tais efeitos no 
Capitulo VI do presente Acordo. 

ARTIGO 15 

Os paises signataries poderio estender a importac;ao dos 
produtos negociados, transitoriamente e em forma nao
discriminat6ria, as medidas de carater geral que tiverem 
adotado com o prop6sito de corrigir os desequilibrios de 
seu balanc;o de pagamentos global, comunicando sua 
decisio ao outro pais signatario com setenta e duas horas 
de antecipac;io. Centro desse prazo, o pais signatario im
portador devera iniciar uma consulta com o outro pais 
signatario, com a finalidade de atenuar os efeitos que a 
imposic;ao dessas medidas possa ter sobre os produtos 
negociados por esse pais. 

Com o objetivo de facilitar a consulta a que se refere o 
paragrafo anterior, o pais signatario importador devera 
fornecer ao outro pais signatario uma descrigio pormeno
rizada das medidas destinadas a corrigir a situagio apre
sentada, bern como os elementos de juizo que permitam 
verificar o desequilibrio de seu balanc;o de pagamentos 
global e a incidl!ncia que a importagio dos produtos 
negociados possa ter sobre esse desequilibrio. 

ARTIGO 16 

As clilusulas de salvaguarda adotadas por motives de 
balanc;o de pagamentos poderio ter um ano de durac;io, 
podendo ser prorrogadas por mais urn ano, mediante 
consulta com o outro pais signatario, com a finalidade de 
atenuar os efeitos que as medidas adotadas tiverem tido 
sobre o comercio dos produtos negociados. 

ARTIGO 17 

A aplicagio das clllusulas de salvaguarda previstas no 
presente Capitulo nio afetara as mercadorias embarca
das na data da sua adogio. 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

CAP(TULOVI 
Retlrada de Conce..O.s 

ARTIGO 18 

Os paises signataries poderio retirar as preferllncias que 
tiverem outorgado para a importagio dos produtos nego
ciados no presente Acordo, sempre que ten ham cumprido 
com o requisito previo de aplicar clausulas de salvaguarda 
a esses produtos, nos termos previstos no Capitulo ante
rior, no que corresponder. 

ARTIGO 19 

0 pais signatario que recorrer a retirada a que se refere o 
Artigo anterior devera iniciar negocia¢es com o outro pais 
signatario afetado dentro dos trinta dias contados a partir 
da data em que comunicar a retirada por via diplomatica. 

ARTIG020 

0 pais signatario que recorrer a retirada de uma preferlln
cia devera outorgar, mediante negociac;oes, uma com
pensac;io que assegure a manutengio de urn valor 
equivalente as correntes comerciais afetadas pela retira
da. Nio havendo Acordo a respeito da compensagio a 
que se refere o paragrafo anterior, o pais signatario afeta
do pod era retirar concessc3es que beneficiem o pais signa
tario importador, equivalentes aquelas que este tenha 
retirado. 

CAP(TULOVII 
Tratamentos Diferenclados 

ARTIG021 

0 presente Acordo, no que se refere aos compromissos 
assumidos pela Republica Federativa do Brasil, contem
pla o principia dos tratamentos diferenciados, no espirito 
do estabelecido no Tratado de Montevideu de 1980, e na 
Resoluc;io 2 do Conselho de Ministros da Associagio. 

Esse principia tam bern sera levado em considerac;io nas 
modifica¢es que se introduzirem no presente Acordo, 
nos termos do Artigo 22. 

CAP(TULO VIII 
Revlsio do Acordo 

ARTIG022 

A partir da entrada em vigor do presente Acordo, os paises 
signataries revisario anualmente as disposi¢es e as pre
ferl!ncias outorgadas no mesmo, com a finalidade princi
pal de adotar medidas destinadas a incrementar as 
correntes de seu comercio reciproco de forma equilibrada. 

Outrossim, a pedido de urn dos paises signataries, o outro 
pais podera convir os ajustes que estimar necessaries 
para seu melhor funcionamento e desenvolvimento. Por 
ocasiio das revisoes a que se refere este Artigo, os paises 
signataries analisario as restri¢es nio-tarifarias aplica
das aos produtos incluidos no presente Acordo, com a 
finalidade de negociar sua eliminac;io ou atenuagio. 

As modifica¢es ou ajustes que se introduzirem no pre
sente Acordo em virtude do disposto por este Artigo deve
rio constar de Protocolos Adicionais subscritos por 
Plenipotenciarios devidamente acreditados pelos Gover
nos dos paises signataries. 

CAP(TULO IX 
Adesio 

ARTIG023 

0 presente Acordo esta aberto a adesio, mediante previa 
negociagio, dos demais paises-membros da Associagio. 
A adesio sera formalizada, uma vez negociados seus 
termos entre os paises signataries e o pais aderente, 
mediante a subscrigio de urn Protocolo Adicional ao pre
sente Acordo, que entrara em vigor trinta dias ap6s o seu 
dep6sito na Secretaria Geral da Associagio. 

CAP(TULOX 
Vlgincla 

ARTIG024 

0 presente Acordo entrara em vigor na data em que os 
paises signatarios se comunicarem, por via diplomatica, 
a conclusio dos procedimentos estipulados em cada 
pais, e tera durac;io indefinida. Nio obstante o disposto 
no paragrafo anterior, as preferllncias registradas nos 
Anexos I e II terio uma durac;io de dez anos, contados a 
partir da data de entrada em vigor do Acordo. 

As preferllncias pactuadas sem o estabelecimento de 
prazos determinados serio consideradas prorrogadas por 
mais dez anos, mediante previa manifestagio expressa 
dos paises signataries, apresentada a Secretaria Geral da 
Associagio com noventa dias de antecipagio ao venci
mento do prazo de carater geral previsto no paragrafo 
anterior. 

CAP(TULOXI 
Admlnlstraqio do Acordo 

ARTIG025 

A administragio do presente Acordo ficara a cargo de uma 
Comissao que sera integrada, pela Republica Federativa 
do Brasil, pela Comissao Nacional para a ALADI e, pela 
Republica de Cuba, pelo Ministerio do Comercio Exterior. 
A Comissio, que se reunira alternadamente em Brasilia e 
em Havana, periodicamente ou por solicitac;io de qual
quer das Partes, tera como atribuic;oes considerar medi
das que se fa~m necessarias para a expansio do 
comercio em bases dinamicamente equilibradas, e zelar 
pel a boa aplicac;io e aperfeiQOamento das disposi¢es do 
presente Acordo. 

CAP(TULOXII 
Den uncia 

ARTIG026 

0 pais signatario que desejar desligar-se do presente A
cordo devera comunicar sua decisio ao outro pais signa
tario com noventa dias de antecipac;io ao dep6sito, na 
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Secretaria Geral da Associayao, do respectivo documento 
de denuncia. 

Formalizada a den uncia, cessarao automaticamente para 
o pais denunciante os direitos adquiridos e as obrigac;:oes 
contraidas em virtude deste Acordo, exceto no que se 
refere aos tratamentos recebidos ou outorgados, para a 
importac;:ao dos produtos negociados, os quais continua
rio em vigor pelo periodo de urn ano, contado a partir do 
dep6sito do respectivo instrumento de den uncia, salvo se, 
na oportunidade da den uncia, os paises signatarios acor
darem urn prazo diferente. 

CAPiTULO XIII 
Converg6ncia 

ARTIG027 

Por ocasiao das Confer@ncias de Avaliac;:ao e Convergl!n
cia a que se refere o Artigo 33 do Tratado de Montevidlw 
de 1980, procurar-se-a realizar negociac;:oes com os de
mais paises-membros da Associac;:ao Latina-Americana 
de lntegrac;:ao, com a finalidade de examinar a possibili
dade de proceder a multilateralizac;:ao progressiva dos 
tratamentos incluidos no presente Acordo. 

CAPITULO XIV 
Disposiqoes Finals 

ARTIG028 

A Republica Federativa do Brasil informara anualmente ao 
Comit@ de Representantes da Associac;:ao os progressos 
realizados de Acordo com os compromissos assumidos 
no presente Acordo, bern como qualquer modificac;:ao que 
signifique uma mudanc;:a substancial do seu texto. 

Feito em Brasilia, aos 16 dias do mils de outubro de 1989, 
em dois exemplares originais, nos idiomas portugul!s e 
espanhol, sendo ambos os textos igualmente aut@nticos. 

Paulo Tarso Flecha de Lima 
Ricardo Cabrisas Ruiz 

acordos brasil - italia 

Memorando de Execuqio da Cooperaqio para o 
Desenvolvimento entre o Brasil e a ltillia, realizada 
por meio de organizaqoes nio-governamentais de 
conformldade com o Acordo Basico de Cooperaqio 
Tecnica entre os Governos do Brasil e da ltillia, de 30 
de outubro de 1972 

No Ambito dos recentes esforc;:os para desenvolver a co
operayao entre o Brasil e a ltalia que culminaram no dia 
17 de outubro de 1989, com a assinatura de urn Acordo
Quadro de Cooperac;:ao EconOmica, Industrial, Cientifico
Tecnol6gica, Tecnica e Cultural, e nos termos do Acordo 
Basico de Cooperac;:ao Tecnica, de 30 de outubro de 1972, 
o Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo 
da Republica ltaliana (doravante denominados "Partes") 

concordam em definir principios e orientayC>es relativos a 
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cooperac;:ao para o desenvolvimento realizada por meio 
de organizay()es nao-governamentais (doravante denomi
nadas "ONG"). 

Neste contexto, como conclusao das negociac;:oes realiza
das nos ultimos meses no Brasil e na ltalia, o Grupo de 
Trabalho presidido, do lado brasileiro, pelo Subsecretario
geral para Assuntos Politicos Bilaterais, Embaixador Luiz 
Felipe Lampreia e, do lado Italiano, pelo Diretor-geral de 
Cooperac;:ao para o Desenvolvimento, Embaixador Paolo 
Galli, concordou que: 

1) As Partes comprometem-se a favorecer a contri
buic;:ao das ONG - que atendam aos requisitos 
estabelecidos pel a legislac;:ao de cada pais - a co
operac;:ao tecnica bilateral, em conformidade com 
suas respectivas politicas, pianos e programas. 

2) Para a consecuc;:ao dos objetivos deste Memoran
da, e em conformidade com as respectivas legisla
c;:oes e norm as para cooperac;:ao, as Partes acorda
rao projetos especificos entre ONG e lnstituic;:oes 
Publicas e Privadas (doravante denominadas "En
tidades"), as quais deverao gozar dos benelicios 
previstos no presente instrumento. 
2.1. As Partes apresentarao, porvia diplomatica, os 

projetos especificos com a indicac;:ao de seus 
objetivos, metas, pianos de trabalho, servic;:os 
requeridos, responsabilidades e contribuic;:oes 
das Entidades e ONG envolvidas, bern como 
os mecanismos de fiscalizac;:ao e avaliac;:ao de 
sua execuc;:ao. 

2.2. As Entidades e ONG, executoras dos projetos, 
designarao urn representante cada para as 
func;:oes de coordenac;:ao e de elemento de li
gac;:ao com as Partes em todas as atividades 
do projeto acordado. 

3) Os projetos a serem desenvolvidos abrangerao ati
vidades de Cooperac;:ao tecnica e assistl!ncia nao
reembolsavel, nas seguintes areas: 

a) agricola, pecuaria, minerac;:ao, industrial e 
manufatureira; 

b) servic;:os comunitarios integrados de saude 
preventiva; 

c) desenvolvimento comunitario integrado; 
d) assistl!ncia e comunicac;:ao social; 
e) construc;:ao de habitac;:oes populares, e 
f) outros que as Partes julguem necessarias. 

4) A cooperac;:ao entre Entidades e ONG podera 
abranger: 

a) a elaborac;:ao e execuc;:ao con junta de projetos 
de desenvolvimento; 

b) o envio de Cooperantes voluntarios, especia
listas, pesquisadores e tecnicos, definidos no 
Item 5; 

c) a formac;:ao e aperfeic;:oamento de recursos hu
manos por meio da realizac;:ao de cursos, se
minarios e conferl!ncias para treinamento de 

pessoal; 
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d) a dota9Ao, a titulo nao-reembolsavel, de equi
pamentos, maquinarias, veiculos e materials 
necessaries a execu9Ao dos projetos acorda
dos, e 

e) qualquer outra forma de Cooperal;iiO definida 
nos projetos acordados. 

5) Sem prejuizo de outras disposil;Oes acordadas 
nos diferentes projetos, as ONG serao responsa
veis: 

a) pelo envio de profissionais, voluntaries e tecni
cos, alem de especialistas (doravante denomi
nados "Cooperantes") treinados para os proje
tos em que trabalharao. Os Cooperantes deve
rao ter capacita9io profissional e conhecimen
to suficiente do idioma da Parte que recebe. 
Suas candidaturas deverao ser apresentadas 
ao Ministerio das Rela90es Exteriores da Parte 
que recebe, que se compromete a manifestar
se, no prazo de ate 90 (noventa) dias, contados 
da data de apresenta9ao; 

b) pela remunera9Ao dos Cooperantes, bern co
mo seu transporte, o de sua familia e de sua 
bagagem; 

c) pelo custo CIF dos equipamentos, maquina
rias, veiculos, instrumentos e outros materiais 
necessaries a execu9ao dos projetos acorda
dos; 

d) pelas despesas com treinamento no territ6rio 
da Parte que recebe; 

e) pela concessao de bolsas para treinamento no 
territ6rio da Parte que presta e, eventualmente, 
em outros Paises em via de desenvolvimento; 

f) por eventual contribui9io para despesas ne
cessarias a instalal;aO e funcionamento dos 
servi9QS de apoio de cada projeto. 

6) Concluido urn projeto acordado, os bens de que 
trata a alinea (c) do Item 5 serao transferidos, a titu
lo nao-reembolsavel, para a Entidacle envolvida no 
projeto no territ6rio da Parte que recebe, admitida, 
porem, sua transferi!ncia para outros projetos 
acordados de que participe a ONG da Parte que 
presta, com previa anui!ncia do Ministerio das Re
la¢es Exteriores da Parte que recebe. 

7) A realiza9io dos diferentes projetos se desenvol
vera com base em protocolos especificos ou 
conven¢es tecnicas entre as ONG e Entidades. 
Nestes documentos, serao incluidas eventuais dis
posi¢es contidas nos estatutos ou atas constitu
tivas das organiza¢es locais, inclusive as modali
dades de emprego e a destina9Ao final dos bens 
de capital utilizados nos projetos. 
7. 1. Os Cooperantes e seus familiares nao poderao 

interferir em materia de politica intern a no terri
t6rio da Parte que recebe, nem nele se dedica
rem a atividades lucrativas. Tampouco pode
rao receber compensa¢es, retribui¢es ou 
doa¢es de qualquer natureza das Entidades 
em razao do desenvolvimento de atividades 
que sejam incompatlveis com sua missao. 

8) Nos termos do referido Acordo Basico de Coope
rac_t8o Tecnica, de 1972, a Parte que recebe se 
compromete a conceder aos projetos acordados, 
por intermedio de seu Ministerio das RelaQoes 
Exteriores, as seguintes facilidades: 

a) isenQao de impostos de importaQao e das res
tril;Oes eventualmente aplicaveis para impor
tal;aO dos equipamentos, maquinarias, veicu
los especiais e materials necessaries a execu
Qiio de cada projeto, conforme projeto apre
sentado pelas Entidades e ONG envolvidas e 
aprovado pelas Partes; 

b) aquisi9iio, com isen9ao de impostos federais 
ou nacionais, no territ6rio da Parte que recebe, 
de veiculos destinados a execuQao de cada 
projeto acordado, inclusive para os serviQOS de 
apoio a sua execu9ao, conforme projeto apro
vado; 

c) isen9io do pagamento de impostos sobre as 
retribui90es dos servi9QS prestados pelos Co
operantes, no territ6rio da Parte que recebe e 
no Ambito do projeto acordado; 

d) isen9ao do pagamento de impostos adua
neiros e outros incidentes sobre a importaQiio 
de bens pessoais, equipamentos profissionais 
e utilidades domesticas introduzidas, como 
bagagem dos Cooperantes, no territ6rio da 
Parte que recebe, ate cento e oitenta dias ap6s 
sua chegada. A dita isen9Ao sera igualmente 
val ida para a reexportaQaO dos referidos itens 
ap6s a conclusao dos projetos. 

9) A Parte que recebe concedera visto valido por ate 
dois anos, renovavel, aos Cooperantes e familiares 
que os acompanhem na execuQao do projeto e 
deles dependam economicamente. As Partes se 
empenharao em iniciar consultas imediatas a fim 
de conceder, nos respectivos paises, a gratuidade 
dos vistos para os Cooperantes. 

1 0) A Parte que recebe nao sera responsavel por riscos 
e despesas incorridos com doen9as, interna9oes 
e acidentes de trabalho dos Cooperantes, nem 
tampouco pelos danos que possam estes ultimos 
causar a terceiros no seu territ6rio. A materia po
dera ser regulamentada, mais detalhadamente, 
nos protocolos ou conven90es especificos de cad a 
projeto acordado. 

11) 0 representante da ONG da Parte que presta apre
sentara ao Ministerio das Rela¢es Exteriores da 
Parte que recebe, ate sessenta dias ap6s sua che
gada, o programa de trabalho do projeto acorda
do, o qual servira de base, juntamente com suas 
atualiza¢es, para o pedido e concessao das faci
lidades previstas no Item 8 e de referi!ncia para as 
atividades de avalia98o de sua execuQao. 

12) Para os projetos em execu9Ao, a Parte brasileira 
se empenhara pela concessao de visto, com a 
brevidade possivel, nos termos do Item 9, aos 
Cooperantes atualmente em servi9Q, tao logo se
jam recebidas da Parte italiana as informa¢es 
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sobre a natureza dos projetos e a relayao dos Co
operantes. 

A Parte brasileira conceders as ONG italianas que 
ora atuam no Brasil, com projetos financiados pela 
Parte italiana, os beneffcios fiscais e outras vanta
gens previstas no presente instrumento, salvo nos 
casos em que a Parte brasileira considerar os 
referidos projetos contrarios as suas norm as legais 
e a ordem publica. 

Eventuais dificuldades relacionadas com a con
cessio dessas facilidades poderao ser resolvidas 
mediante consulta entre as Partes. 

13) Qualquer controversia quanto a aplicayaO do pre
sante Memorando sera dirimida mediante consul
ta entre as Partes. 

14) 0 presente Memorando de Execuyao entrara em 
vigor na data de sua assinatura e suas disposiyoes 
poderao ser alteradas, mediante acordo entre as 
Partes e notificayao, por via diplomatica, com an
tecedencia de seis meses. Podera ser denunciado 
por qualquer das Partes e cessara de produzir efei
tos seis meses ap6s a notificayao de den uncia por 
via diplomatica. 0 referido prazo podera ser redu
zido caso haja concordAncia das duas Partes. 

A denuncia nao implicara o cancelamento de pro
jetos ja em curso, acordados ao abrigo deste Me
moranda, a menos que essa condiyao seja expli
cita na den uncia feita. 

15) Permanecerao validas, no que couberem, todas as 
outras disposiyc)es do Acordo Basico de Coopera
yilo Tecnica de 30 de outubro de 1972. 

Feito em Roma, aos 17 dias domes de outubro de 1989, 
em dois originais, nas lfnguas portuguesa e italiana, sendo 
ambos os textos autenticos. 

Luiz Felipe lampreia 
Paolo Galli 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperaqio 
Tecnica entre o Governo da Republica Federativa do 
Brasil e o Governo da Republica ltaliana no campo 
dos transportes 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica ltaliana 
(doravante denominados "Partes Contratantes"), 

Considerando o interesse reciproco no incremento da 
cooperayao no campo dos transportes, 

Considerando que, com o Acordo de Cooperayao EconO
mics e Industrial, de 30 de outubro de 1982, a Republica 
Federativa do Brasil e a Republica ltaliana expressaram 
sua vontade de intensificar a cooperayao recfproca nos 
setores especfficos, e 

Considerando que, como Acordo de Coopera~o Tecni
ca, de 30 de outubro de 1972, a Republica Federativa do 
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Brasil e a Republica ltaliana concordaram com modalida
des especificas de intervenyao em setores relacionados 
com a atuayao dos programas de cooperayao econOmi
co-industrial, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGOI 

As Partes Contratantes promoverao a cooperayao entre si 
no campo dos transportes, no tocante aos seus aspectos 
econOmicos e tecnol6gicos, com base nos princfpios de 
beneffcios mutuos, igualdade e reciprocidade. 

ARTIGO II 

As Entidades responsaveis pelo presente Ajuste Comple
mentar serao, pelo lado brasileiro, a Secretaria de Assun
tos lnternacionais do Ministerio dos Transportes - SCAI, 
como coordenadora, e a Empresa Brasileira de Planeja
mento de Transportes- GEIPOT, como executora, e, pe
lo lado italiano, a Divisao de Assuntos lnternacionais do 
Gabinete do Ministro dos Transportes. 

ARTIGO Ill 

As Partes Contratantes estimularao a prestayao recfproca, 
por parte das Entidades executoras do presente Ajuste 
Complementar e das Entidades a elas vinculadas, de ser
viyos de consultoria e engenharia em projetos no campo 
de transportes a serem implementados em seus territ6-
rios, de acordo com a legislayao nacional respectiva e 
mediante contratos especfficos. 

ARTIGOIV 

A cooperayao entre as Partes Contratantes se realizara 
atravl!s do intercAmbio de informayc)es e documentayao, 
missoes tecnicas e estagios de especialistas, alem de 
outras formas de cooperayao a serem acordadas entre as 
Entidades executoras do presente Ajuste Complementar. 

ARTIGOV 

1. As informayoes intercambiadas pelas Enti
dades executoras ou pelas Entidades a elas vinculadas s6 
poderao ser transferidas a terceiros mediante consenti
mento por escrito da Entidade provedora da informayao. 
Entre as Entidades executoras e as Entidades a elas vin
culadas e livre a utilizayao das referidas informayaes. 

2. 0 intercAmbio de informayc)es previsto no pre
sante Ajuste Complementar nao incluira a concessao ou 
transferencia de licenya de quaisquer patentes, mesmo 
aquelas em utilizayao, e nao afetara qualquer outro direito 
de propriedade de patentes da Entidade executora que 
detem a informayao. 

ARTIGOVI 

Para a implementayao do presente Ajuste Complementar, 
sera estabelecido urn grupo misto de trabalho que se 
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reuniri alternadamente na Republica Federativa do Brasil 
e na Republica ltaliana, com vistas a definiQ!o dos progra
mas de cooperaQ!o e avaliaQ!o das respectivas ativida
des. ks decis6es de grupo misto de trabalho serio referen
dadas pel a ComissAo Mista de CooperaQ!o Tltcnica Brasil 
- ltilia. A data e o local das reuniOes serio estabelecidos 
pelos Presidentes do grupo misto. 

ARTIGOVII 

Os tecnicos e especialistas intercambiados pelas Partes 
Contratantes, para efeito da implementaQ!o do presente 
Ajuste Complementar, deverio ter seus nomes e curricu
los submetidos pela Entidade que envia a aprovaQAo 
previa da Entidade que recebe. 

ARTIGOVIII 

Os compromissos de cooperaQ!o decorrentes do presen
te Ajuste e que se enquadram no Ambito dos instrumentos 
previstos na legislaQ!o italiana sobre a cooperaQ!o ao de
senvolvimento deverio ser realizados segundo os proce
dimentos indicados na legislaQ!o italiana sobre a materia 
e ser incorporados aos esquemas de programaQ!o e aos 
limites financeiros relativos a cooperac;io Brasil - ltilia. 

ARTIGOIX 

0 presente Ajuste Complementar entrara em vigor na data 
de sua assinatura. 

ARTIGOX 

1. 0 presente Ajuste Complementar tera durac;io 
de cinco anos e sera automaticamente renovado por 
iguais periodos, a menos que uma das Partes Contra
tantes comunique a outra, por nota diplomatica, sua deci
sio de nio renova-lo, com uma antecedl!ncia de seis 
meses da data de sua expiraQ!o. 

2. A den uncia do presente Ajuste Complementar 
nio afetara o desenvolvimento de programas, projetos e 
contratos em execuQ!o previstos no presente Ajuste Com
plementar, salvo seas Partes Contratantes convierem de 
forma diversa. 

Feito em Roma, aos 17 dias do ml!s de outubro de 1989, 
em dois exemplares originals, nos idiomas portugul!s e 
italiano, sendo ambos os textos igualmente autl!nticos. 

Roberto de Abreu Sodre 
Gianni de Michelis 

assistencia religiosa as for~as armadas 

Acordo entre a Republica Federativa do Brasil e a 
Santa se sobre Assistincia Religiosa as Forqas 
Armadas 

A Republica Federativa do Brasil 
e 
A Santa se. 

Desejosas de promover, de maneira estivel e conveni
ente, a assistlncia religiosa aos fieis cat61icos, membros 
das Forc;as Armadas brasileiras, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGOI 

1. A Santa se constituira no Brasil urn Qrdinariado 
Militar para a assistlncia religiosa aos fieis cat61icos, 
membros das Forc;as Armadas. 

2. 0 Ordinariado Militar, canonicamente assimila
do as dioceses, sera dirigido por urn Ordinario Militar, que 
gozara de todos os direitos e estara sujeito a todos os 
deveres dos Bispos diocesanos. 

ARTIGOII 

A Sede do Ordinariado Militar e de sua Curia sera no Esta
do-Maior das Forc;as Armadas, em Brasilia, Distrito Fede
ral, sendo-lhe facultado pelo Exercito brasileiro o uso pro
vis6rio do Orat6rio do Soldado. 

ARTIGO Ill 

1. 0 Ordinario Militar devera ser brasileiro nato, te
ra a dignidade de Arcebispo e ficara vinculado administra
tivamente ao Estado-Maior das Forc;as Armadas, sendo 
nomeado pela Santa se, ap6s consulta ao Governo brasi
leiro. 

2. 0 Ordinario Militar nio acumulara esse encargo 
com o governo de outra sede diocesana. 

ARTIGOIV 

0 Qrdinario Militar sera coadjuvado por Vigarios Gerais 
respectivamente para a Marinha, o Exercito e a Aeronau
tica, por ele indicados de comum acordo com as Forc;as 
Singulares. 

ARTIGOV 

1. A jurisdiQ!o eclesiastica do Ordinario Militar e 
pessoal, ordinaria e pr6pria, segundo as normas canOni
cas. 

2. No eventual impedimenta do Ordinario Militar, 
exercera sua jurisdiQ!o o Bispo diocesano, a convite das 
autoridades militares ou ap6s entendimento com elas, 
devendo o mesmo ocorrer como Paroco local, no impe
dimenta do Capello Militar cat61ico. 

ARTIGOVI 

Para efeito de organizaQ!o religiosa, serio assistidos pelo 
Ordinariado Militar os fieis cat61icos: 

a) integrantes das Organizac;Oes Militares das Forc;as 
Armadas, bern como seus parentes e empregados 
que habitem sob o mesmo teto; 
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b) homens e mulheres, membros ou nio de algum 
instituto religloso, que desempenhem de modo estA
vel fun¢es a eles confiadas pelo Ordinario Militar, ou 
com seu consentimento. 

ARTIGOVII 

1. kJ serviQO religioso do Ordinariado Militar serio 
destinados sacerdotes do clero secular ou religiose, os 
quais tormario o seu Presbitllrio, sendo que os primeiros 
poderio ser incardinados no Ordinariado, segundo as 
normas do Direito CanOnico. 

2. Os sacerdotes estavelmente designados para o 
serviQO religioso das For9as Armadas serio denominados 
Capelies Militares, e terio os direitos e deveres canOnicos 
analogos aos dos Parocos. 

ARTIGOVIII 

A admissio e o acesso dos Cape lies Militares no Quadro 
da respectiva For98 Singular far-se-io nos termos da le
gisla9io especifica brasileira, sendo de compet@ncia do 
Ordinario Militar a concessio da provisio canOnica. 

ARTIGOIX 

0 Capello Militar cat61ico, no exercicio de suas atividades 
militares, subordinar-se-a a seus superiores hierarquicos; 
no exercicio de sua atividade pastoral, seguira a orienta-
9io e prescri¢es do Ordinario Militar, conforme as nor
mas do Direito CanOnico. 

ARTIGOX 

1. As San¢es disciplinares de carater militar apli
caveis aos Capelies Militares obedecerio a legisla9i0 
pertinente, observada a condi9io peculiar do transgres
sor, e serio comunicadas ao Ordinario Militar. 

2. As san90es disciplinares de carater canOnico 
serio de compet@ncia do Ordinario Militar, que comuni
cara a decisio a autoridade militar competente para as 
provid@ncias cabiveis. 

ARTIGOXI 

Quanto a admissio e numero de Capelies Militares cat6-
licos, valera a proporcionalidade fixada pel a legisla9io em 
vigor no Brasil. 

ARTIGOXII 

As eventuais controvllrsias, relacionadas com o serviQO ou 
atribui¢es pastorals dos Capelies Militares cat61icos, 
deverio ser dirimidas mediante entendimento entre o 
Ministllrio Militar respectivo eo Ordinariado Militar. 

ARTIGOXIII 

Competira ao Estado-Maior das For98s Armadas, respei

tadas as suas limita96es, prover os meios materials, or98-
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mentArios e de pessoal necessarios ao funcionamento da 
CUria do Ordinario Militar. 

ARTIGOXIV 

Na hip6tese de duvida sobre a interpreta9io ou aplica9io 
dos termos do presente Acordo, as Altas Partes Contra
tantes buscario a solu9io justa por mutuo entendimento. 

ARTIGO'XY 

0 atual Arcebispo Militar sera confirmado pelo Governo 
brasileiro como Ordinario Militar. 

ARTIGO'XYI 

0 presente Acordo entrara em vigor na data de sua assi
natura, podendo ser denunciado por qualquer das Altas 
Partes Contratantes, por via diplomatica, com um ano de 
anteced@ncia. -

Feito em Brasilia, aos 23 dias do m@s de outubro de 1989, 
em dois textos em portugu@s. 

Paulo Tarso Flecha de Uma 
Dom Carlo Furno 

acordos brasil - equador 

Ajuste Complementar no campo da Industria Naval e 
de Construqio Civil Correlata entre o Governo da 

Republica Federatlva do Brasil e o Governo da 
Republica do Equador 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica do Equador 
(doravante denominados "Partes"), 

Desejosos de promover e ampliar a coopera9io no campo 
da Industria Naval e de Constru9io Civil Correlata, e 

Conscientes dos beneficios a serem obtidos atraves dessa 
Coopera9io, com fundamento no Acordo Basico de Co
opera9io Tllcnica firmado entre os dois paises, em Brasi
lia, em 9 de fevereiro de 1982, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGOI 

As Partes promoverio a coopera9io entre si no campo da 
Industria Naval e de Constru9io Civil Correlata, no tocante 
aos seus aspectos econOmicos, tllcnicos e tecnol6gicos, 
com base nos principios de beneficios mutuos, igualdade 
e reciprocidade, atravlls da utiliza9io dos mais recentes 
projetos, nessas areas, nos dois paises. 

ARTIGOII 

As entidades responsaveis pela execu9Ao do presente 

Ajuste Complementar serio, pelo lado brasileiro, o Minis-
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terio da Marinha, atraves da Empresa Gerencial de Proje
tos Navais - EMGEPRON, e, pelo lado equatoriano, Asti
lleros Navales Ecuatorianos- ASTINAVE. 

ARTIGO Ill 

As areas de cooperactao consideradas no Artigo 1 abrange
rao, inter alia, as que se seguem: 

a) estudos de viabilidade; 
b) projetos; 
c) constructao civil de estaleiros navais; 
d) reparo e manutenyao de navios; 
e) constructao naval; 
f) sistemas, equipamentos, armamento, munictao e ou-

tros materials para uso naval; 
g) sistemas de defesa maritima e aerea; 
h) sistemas de simulactao; 
i) treinamento de pessoal administrative e tecnico para 

estaleiros; 
j) organizayao, planejamento e controle administrative 

de estaleiros, e 
k) treinamento inicial para operactao de navios. 

ARTIGOIV 

1. As Partes estimularao a prestayao reciproca de 
serviyos de consultoria e engenharia em projetos no cam
po da Industria Naval e de Construyao Civil Correlata a 
serem implementados em seus territ6rios, por parte das 
entidades executoras do presente Ajuste Complementar 
e das entidades a elas vinculadas, de acordo com as 
legislay(les nacionais respectivas e mediante contratos 
especificos. 

2. No caso do financiamento ser obtido pelo lado 
brasileiro, as Partes, para a consecuyao dos objetivos 
estabelecidos no Artigo Ill, recorrerao exclusivamente a 
empresas brasileiras e equatorianas, escolhidas de co
mum acordo. 

ARTIGOV 

A cooperayao entre as Partes se realizara atraves do inter
cAmbio de informay(les e documentayao, missc3es tecni
cas e estagios de especialistas, alem de outras formas de 
cooperayao a serem acordadas entre as entidades execu
toras do presente Ajuste Complementar. 

ARTIGOVI 

1. As informay(les intercambiadas entre as enti
dades executoras ou aquelas a elas vinculadas s6 poderao 
ser transferidas a terceiros mediante consentimento por 
escrito da entidade provedora da informayao. Entre as 
entidades executoras e as entidades a elas vinculadas, 
sera livre a utilizayao das referidas informactc3es. 

2. 0 intercAmbio de informay(les previsto no pre
sente Ajuste Complementar nao incluira a concessao ou 
transfer8ncia de licenya de quaisquer patentes, mesmo 

aquelas em utilizayao, e nao afetara qualquer outro dire ito 
de propriedade de patentes da entidade executora que 
detem a informayao. 

ARTIGOVII 

1. As entidades executoras formarao urn Grupo 
Misto de Trabalho destinado a definir e avaliar os progra
mas de cooperayao, e que se reunira alternadamente no 
Brasil e no Equador, em datas a serem acordadas pelas 
entidades executoras. 

2. As entidades executoras manterao os Ministe
rios das Relactc3es Exteriores dos seus respectivos paises 
informados sobre as atividades do Grupo Misto de Traba
lho. 

ARTIGOVIII 

Cada Parte submetera a consideractao e aprova9ao previa 
da outra os nomes e curriculos dos tecnicos e especialis
tas do programa de interclmbio. 

ARTIGOIX 

1. 0 presente Ajuste Complementar vigorara a 
partir de sua assinatura, tera duractao de cinco anos e sera 
automaticamente renovado por periodos iguais e sucessi
vos, a menos que uma das Partes com unique a outra, por 
via diplomatica e com antecipayao minima de seis meses, 
sua decisao de da-lo por terminado. 

2. 0 termino do presente Ajuste Complementar 
nao afetara o desenvolvimento de programas, projetos e 
contratos em execuctao dele decorrentes, salvo se as 
Partes convierem de forma diversa. 

Feito em Quito, aos 26 dias do m@s de outubro de 1989, 
em dois exemplares originals, nos idiomas portugu@s e 
castelhano, sendo ambos os textos igualmente aut8nti
cos. 

Paulo Tarso Flecha de Uma 
Diego Cordovez 

Ajuste Complementar ao Acordo Basico de 
Coopera~io Tecnica, entre o Governo da Republica 

Federatlva do Brasil e o Governo da Republica do 
Equador, sobre moderniza~io dos 6rgios 

encarregados da polltica exterior 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica do Equador 
(doravante denominados "Partes"), 

Desejosos de estreitar os layos de cooperayao e amizade 
entre os dois paises, e 

Tendo em vista os termos do Acordo Basico de Coopera-
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yao Tecnica firmado em Brasilia, em 9 de fevereiro de 
1984, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

As Partes cooperarao para urn melhor desenvolvimento e 
implementayao dos programas destinados a moderniza
yao administrativa dos respectivos 6rgaos encarregados 
da politica exterior. 

ARTIGO II 

Tal cooperavao sera levada a efeito pelos Ministerios de 
Relayaes Exteriores das duas Partes, e consistira, entre 
outras, das seguintes atividades: 

a) envio peri6dico de missoes tecnicas, para intercam
bio de informa9oes em areas especificas de interes
se; 

b) intercambio de experi@ncias, informaQoes e materiais 
de uso em informatica; 

c) busca de medidas tendentes a formalizar a vincula
vao entre os centres de pesquisa sobre rela9oes in
ternacionais existentes no ambito das duas Chancela
rias, com vistas a fomentar estudos de interesse para 
a regi~o e propiciar oportunidades para discussao 
acad@miCa-nesse campo; 

d) fortalecimento de vinculos entre as respectivas Aca
demias Diplomaticas, por meio de visitas de professo
res, intercambio peri6dico de pianos de estudo, rea
lizayao de atividades acad@micas conjuntas e partici
payao de diplomatas dos dois paises em eventos re
gulares de formayao; 

e) busca de meios tendentes a sistematizar o intercam
bio de informayaes constantes dos respectivos arqui
vos hist6ricos, para finalidades exclusivamente de 
pesquisa e acad@micas, observada a regulamenta
vao vigente em cada pais. 

ARTIGO Ill 

0 presente Ajuste Complementar entrara em vigor na data 
de sua assinatura e tera duravao indeterminada; contudo, 
qualquer uma das Partes podera comunicar a outra, com 
uma anteced&ncia de tr&s meses, sua intenyao de da-lo 
por terminado. 

ARTIGO IV 

0 termino do presente Ajuste Complementar nao afetara 
programas de cooperayao que ja se encontrem em exe
cuyao. 

Feito em Quito, aos 26 dias do m&s de outubro de 1989, 
em dois exemplares nos idiomas portugu&s e castelhano, 
sendo ambos os textos igualmente aut&nticos. 
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Paulo de Tarso Flecha de Uma 
Diego Cordovez 

Protocolo de lnten~s sobre Cooperaqio Comerclal 
entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e 

o Governo da Republica do Equador 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica do Equador 

Tendo em mente as relayaes amistosas existentes entre 
os dois paises; 

Desejosos de consolidar e intensificar tais relay()es, atra
ves de uma cooperayao frutffera no campo comercial; 

Conscientes de que a manutenyao destas relayaes consti
tui a base do presente Protocolo; 

Com o prop6sito de promover e incrementar o desenvol
vimento econOmico e comercial dos dois pafses, e 

Tendo em vista a experi@ncia e a infra-estrutura de empre
sas brasileiras de comercio exterior, 

Convieram no seguinte: 

Desenvolver esforyos no sentido da criaQao de mecanis
mos para promover a expansao dos fluxes comerciais de 
produtos equatorianos de exportayao tradicional e nao
tradicional a terceiros parses, por meio de tais empresas. 

0 presente Protocolo entrara em vigor na data da sua as
sinatura. 

Feito em Quito, aos 26 dias do m&s de outubro de 1989, 
em do is exemplares, nos idiomas portugu&s e castelhano, 
sendo ambos os textos igualmente aut&nticos. 

Paulo Tarso Flecha de Uma 
Diego Cordovez 

acordo brasil - urss na area 
diplomatica 

Brasma, 30 de outubro de 1989 

A Sua Excel&ncia o Senhor Leonid Kuzmin, 
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da Uniao 
das Republicas Socialistas Sovieticas 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota em que 
Vossa Excel&ncia propoe, em base de reciprocidade, o 
aumento de numero de funcionarios sovieticos na Em
baixada da URSS em Brasma. 

2. Segundo os termos da referida Nota, o quadro 
atual seria aumentado de quatro novos funcionarios, res
pectivamente, tr&s diplomatas e urn funcionario tecnico
administrativo. 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

3. Os funcionarios diplomaticos seriam, respecti
vamente, um Adido para Assuntos Cientificos e Tecnol6gi
cos, na classe de Conselheiro, e dois outros diplomatas, 
nas classes de Conselheiro ou de Primeiro Secretario, que 
se ocupariam de assuntos ligados as areas de imprensa, 
cultura, educagao e esporte. 

4. Em base de reciprocidade, o Governo da Repu
blica Federativa do Brasil concord a com o aumento no nu
mero de funcionarios sovieticos na Embaixada da URSS 
em Brasilia ora proposto. 

5. Tendo em vista o que precede, esta Nota e a No
ta de Vossa Excelincia constituirao um Acordo entre os 
dois Governos, a entrar em vigor nesta data. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excell!ncia 
os protestos da minha mais alta considerac;:ao. 

acordo brasil 
rotas aereas 

Roberto de Abreu Sodre 

palses baixos sobre 

0 Ministerio das Relac;:Oes Exteriores cumprimenta a Em
baixada do Reino dos Paises Baixos e tem a honra de 
acusar recebimento da Nota no 2120, de 17 de agosto de 
1989, cujo teor, em portugul!s, eo seguinte: 

"A Embaixada do Reino dos Paises Baixos cumprimenta 
o Ministerio das Relac;:oes Exteriores e tem a honra de refe
rir-se a Reuniao de Consulta entre Autoridades Aeronauti
cas dos Paises Baixos e do Brasil, realizada na Haia, de 13 
a 18 de junho de 1988. 

Em nome do Governo do Reino dos Paises Baixos, a Em
baixada tem a honra de confirmar o seguinte entendimen
to: 

No Quadro de Rotas constante do Anexo ao Acordo de 
1976, e suas emendas, as rotas dos Paises Baixos e do 
Brasil serao alteradas, no Quadro de Rotas do Brasil, de 
forma a permitir a empresa designada pelo Brasil operar 
seus servic;:os para ou via quatro pontos na Europa (ou trl!s 
pontos na Europa e um ponto na Africa), seja como ponto 
ou pontos intermediarios ou ponto(s) alem Amsterda; e 
pela adic;:ao, a ambos os Quadros de Rotas, da seguinte 
Nota: Outros pontos intermediarios ou pontos alem po
dem ser operados, a criteria das empresas aereas desig
nadas, sem embarcar ou desembarcar tratego originado 
em ou destinado a tal ponto(s), destinados a ou originados 
no territ6rio da outra Parte, exceto se for acordado diver
samente. 

A presente Nota e a Nota do Ministerio em que se expresse 
a concordancia com os termos acima constituirao o Acor
do por troca de Notas diplomaticas mencionado no Artigo 
8o, paragrafo 20, do Acordo sabre Transportes Aereos, de 
6 de julho de 1976, e suas Emendas, o qual entrara em 
vigor na data da nota de resposta. 

A Embaixada do Reino dos Parses Baixos aproveita a opor
tunidade para renovar ao Ministerio das Relac;6es Exte
riores da Republica Federativa do Brasil os protestos de 
sua mais alta consideragao.' 

2. Em resposta, o Ministerio das Relac;:Oes Exterio
res informa a Embaixada dos Parses Baixos de que o Go
verna brasileiro concorda com os termos da Nota acima 
transcrita, a qual, juntamente com a presente, constitui um 
Acordo por troca de Notas, o qual entra em vigor na pre
sante data. 

Brasilia, em 14 de novembro de 1989. 

Roberto de Abreu Sodre 

acordo brasil- rda na area diplomatica 

Brasilia, 11 de dezembro de 1989 

A Sua Excell!ncia o Senhor Werner Hanold, 
Embaixador da Republica Democratica Alema 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de transmitir a Vossa Excell!ncia a aprova
c;:ao do Governo brasileiro a abertura do Consulado Geral 
da Republica Democratica Alema em sao Paulo, simulta
nea a extinc;:ao do Escrit6rio Comercial em sao Paulo. A 
instalac;:ao e funcionamento da Repartic;:ao consular serao 
regidos pela Convenc;:ao de Viena sabre Relac;:Oes Consu
lares. 

2. 0 Consulado Geral em sao Paulo terajurisdigao 
sabre OS Estados de sao Paulo, Parana, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sui, Rio de Janeiro e Espirito Santo. 

3. Fica assegurada, pelo Governo da Republica 
Democratica Alema, reciprocidade de tratamento ao Go
verna brasileiro, se este vier a instalar Repartic;:ao consular 
em alguma cidade da Republica Democratica Alema. 

4. Com a abertura do Consulado Geral, fica revo
gado o acordo celebrado pela troca de notas DE-11/C/ 
DCN/DAI/13/801.1 (F33), de 18 de julho de 1979, e VN/ 
105/79-BO 3, tambem de 18 de julho de 1979, no que se 
refere a manutenc;:ao do Escrit6rio Comercial da Republica 
Democratica Alema em Sao Paulo, permanecendo em vi
gor as disposic;:oes relativas ao Escrit6rio Comercial no Rio 
de Janeiro. 

5. As tarefas, executadas ate agora pelo Escrit6rio 
Comercial da Republica Democratica Alema em sao Pau
lo no campo do comercio exterior, serao transferidas para 
o Consulado Geral da Republica Democratica Alema em 
sao Paulo e efetuadas pelo mesmo. 

6. A presente Nota e a respectiva resposta de 
Vossa Excell!ncia, de mesmo teor e data, constituirao um 
acordo sobre a materia entre os Governos da Republica 
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Democratica Alemi e da Republica Federativa do Brasil, 
a vigorar a partir desta data. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelincia 
os protestos da minha mais alta consideraQ!o. 

Roberto de Abreu Sodr' 

assentamento de atos multilaterais 
ocorridos no quarto trimestre 
de 1989 

1. Protocolo Opcional a ConvenQ!o de Viena sobre Rela
~oes Diplomaticas Relative a SoluQ!o Compuls6ria de 
Controversias, Viena, 18/4/61 

Bulgaria e Lesoto - ACEITARAM 

2. ConvenQ!o de Viena sobre Rela~oes Consulares, Vie
na,24/4/63 

Bulgaria, Africa do Sui e UcrAnia - ACEIT ARAM 
Rep. das Filipinas - RATIFICOU 

3. Conven~ao Contra a Tortura e Outras Formas de Puni
~io ou Tratamento Cruel, Desumano ou Degradante, 
ONU, 10/12/84 

Guine, Argelia, PoiOnia, FiniAndia, Australia e Brasil -
RATIFICARAM 

4. ConvenQ!o de Viena para Prote~ao da Camada de 
OzOnic, Viena, 22/3/85 

China, TaiiAndia e Gana - ACEITARAM 

5. Protocolo sobre SubstAncias que Esgotam a Camada 
de OzOnic, Montreal, 16/9/87 

Austria, TaiiAndia, Burkina Faso e Serra Leoa - RATIFICA
RAM 
Hungria - ACEITOU 

6. Conven~ao lnternacional contra o Apartheid no Es
porte, ONU, 10/12/85 

Tunisia, Guine e Venezuela - RATIFICARAM 

atos bilaterais que entraram em vigor 
durante o quarto trimestre de 1989 

ESPANHA 
01 - (82)-
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Acordo, p.t.n., verbais, para a Modifica~io 
do Regime Operacional do Acordo sobre 
Transportes Aereos Regulares, de 28/11/ 
1949. 
Celebrado em Brasilia, a 2 de outubro de 
1989. 
Vigor a 2 de outubro de 1989. 

GUIANA 
01 - (36) - DeclaraQ!o Conjunta Brasil - Guiana 

Celebrado em Brasma, a 4 de outubro de 
1989. 
Vigor a 4 de outubro de 1989. 

02- (37) - Plano de Metas 1989/1990 
Celebrado em Brasilia, a 4 de outubro de 
1989. 
Vigor a 4 de outubro de 1989. 

03 - (38) - Memoranda de Entendimento na Area de 
Energia 
Celebrado em Brasilia, a 4 de outubro de 
1989. 
Vigor a 4 de outubro de 1989. 

04 - (39) - Protocolo de lnten¢es Relative a Coopera
Q!o Bilateral para Completar a lntercone
xio dos Sistemas Viarios do Brasil e da 
Guiana. 
Celebrado em Brasilia, a 4 de outubro de 
1989. 
Vigor a 4 de outubro de 1989. 

05 - (40) - Protocolo de lnten~oes na Area de Saude 
Celebrado em Brasilia, a 4 de outubro de 
1989. 
Vigor a 4 de outubro de 1989. 

PERU 
01 - (108) - Declara~ao Conjunta 

Celebrada em Trujillo, a 9 de outubro de 
1989. 
Vigor a 9 de outubro de 1989. 

02 - (1 09) - Ata de lnstalaQ!o da Comissao de Coopera
~ao Brasileiro-Peruana. 
Celebrada em Trujillo, a 9 de outubro de 
1989. 
Vigor a 9 de outubro de 1989. 

03 - ( ) - Acordo, p.t.n., sobre CooperaQ!o Tecnica 
Celebrado em Trujillo, a 9 de outubro de 
1989. 
Vigor a 9 de outubro de 1989. 

IT ALIA 
01 - (116)- AjusteComplementaraoAcordodeCoope

raQ!o Tecnica de 30.10.82, co Campo dos 
Transportes. 

SAt·HASE 

Celebrado em Roma, a 17 de outubro de 
1989. 
Vigor a 17 de outubro de 1989. 

01 - (03) - Acordo sobre Assistl!ncia Religiosa as For
~as Armadas. 

ECUADOR 

Celebrado em Brasilia, a 23 de outubro de 
1989. 
Vigor a 23 de outubro de 1989. 

01 - (54) - DeclaraQ!o Conjunta Brasileiro-Equatoria
na. 
Celebrada em Brasilia, a 26 de outubro de 
1989. 
Vigor a 26 de outubro de 1989. 
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02 - (55) - Protocolo de lntenyc3es sobre Cooperayio 
Comercial. 
Celebrado em Quito, a 26 de outubro de 
1989. 
Vigor a 26 de outubro de 1989. 

03 - (56) - Ajuste Complementar no Campo de Indus
tria Naval e de Construl(ao Civil Correlata. 
Celebrado em Quito, a 26 de outubro de 
1989. 
Vigor a 26 de outubro de 1989. 

04 - (57) - Ajuste Complementar ao Acordo Basico de 
Cooperal(ao Tllcnica, sobre Modernizayao 
dos 6rgaos Encarregados da Politica Exte
rior. 

URSS 

Celebrado em Quito, a 26 de outubro de 
1989. 
Vigor a 26 de outubro de 1989. 

01 - (39) - Acordo, p.t.n., sobre o Aumento do Quadro 
de Funcionarios Diplomaticos a Base da 
Reciprocidade. 
Celebrado em Brasilia, a 30 de outubro de 
1989. 
Vigor a 30 de outubro de 1989. 

PAISES BAIXOS 
01 - (40) - Acordo, p.t.n., Modificativo do Quadro de 

Rotas constantes do Anexo ao Acordo 
sobre Transportes Aereos, de 06.07.76. 
Celebrado em Brasilia, a 14 de novembro 
de 1989. 
Vigor a 14 de novembro de 1989. 

BOLIVIA 
01 - (169) - Declarayao Conjunta 

Celebrada em Brasilia, a 29 de novembro 
de 1989. 
Vigor a 29 de novembro de 1989. 

REP. OEM. ALEMA 
01 - (16)- Acordo,p.t.n.,sobreaAberturadoConsula

do Geral em sao Paulo. 
Celebrado em Brasilia, a 11 de dezembro 
de 1989. 
Vigor a 11 de dezembro de 1989. 

atos bilaterais que ainda nao se 
acham em vigor no quarto trimestre 
de 1989 

CUBA 
01 - (13) - Convinio Comercial 

Celebrado em Brasilia, a 16 de outubro de 
1989. 

IT ALIA 
01 - (117)- Tratado sobre Cooperayio Judiciaria em 

Materia Penal. 
Celebrado em Roma, a 17 de outubro de 
1989. 

02 - (118) - Tratado relative a Cooperayio Judiciaria e 
ao Reconhecimento e Execul(ao de Seten
yas em Materia Civil. 
Celebrado em Roma, a 17 de outubro de 
1989. 

03 - (119) - Tratado de Extradil(ao. 
Celebrado em Roma, a 17 de outubro de 
1989. 

04- (120) - Acordo-Quadro de Cooperayio EconOmi
ca, Industrial, Cientifica, Tecnol6gica, Tec
nica e Cultural. 

EQUADOR 

Celebrado em Roma, a 17 de outubro de 
1989. 

01 - (58) - Acordo de Cooperal(ao Cultural e Educa
cional. 
Celebrado em Quito, a 26 de outubro de 
1989. 

PAISES BAIXOS 
01 - (39) - Acordo, p.t.n. para a Modificayio do Regi

me Operacional do Acordo sobre Transpor
tes Aereos de 06.07.1976. 

PARAGUAI 

Celebrado em Brasilia, a 08 de novembro 
de 1989. 

01 - (150) - Ajuste Complementar sobre a Constituiyio 
de urn Programa de Cooperayio Tecnica. 
Celebrado em Assunyao, a 10 de novembro 
de 1989. 

JAPAO 
01 - (47) - Acordo, p.t.n. sobre Concess!o de urn Em

prestimo pelo Japao, nos Termos do Plano 
de Reciclagem Financeira. 

URUGUAI 

Celebrado em Brasilia, a 10 de novembro 
de 1989. 

01 - (209) - Acordo, p.t.n. ao Tratado de Amizade, 
Cooperayao e Comercio, de 12/6/75, para 
o Desenvolvlmento Conjunto de Zonas 
Fronteiriyas. 
Celebrado em Brasilia, a 14 de dezembro 
de 1989. 

UNESCO - CLAF 
01 - (11) - Acordo sobre suas Obrigai(Oes, Direitos e 

Privilegios em Territ6rio Brasileiro. 
Celebrado em Brasilia, a 15 de dezembro 
de 1989. 
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brasil - eua: encerramento de 
contencioso sobre informatica 

Nota a lmprensa 

0 Governo dos Estados Unidos da America divulgou, hoje, 
a sua decisao de encerrar a investiga~o aberta em 7 de 
setembro de 1985, com base na Se9ao 301 de sua Lei de 
Comercio, contra a polftica brasileira para o setor de 
informatica e seus efeitos sobre as exportay6es dos EUA 
e operay6es de firmas norte-americanas no Brasil. 

kJ divulgar o encerramento desse contencioso, o Governo 
norte-americana expressou sua satisfa~o com o clima 
positive que caracteriza o comercio bilateral e os investi
mentos na area de informatica, hoje, no Brasil. 

0 Governo brasileiro considera que a elimina9ao desse 
fator inibidor na relayao comercial entre os dois parses 
constitui uma manifesta9ao clara por parte dos Estados 
Unidos de seu prop6sito de aprimorar o dialogo com o 
Brasil em todas as questOes referentes ao comercio em 
beneficia da continua expansao do interc!mbio. Revela 
igualmente o Governo norte-americana sua disposi9ao de 
prosseguir, juntamente com o Governo brasileiro, na 
construyao de uma agenda para o denso e variado rela
cionamento entre os dois parses. 

Brasilia, em 6 de outubro de 1989. 

exporta~o de a~ucar brasileiro 
Nota a lmprensa 

A Chefia do Gabinete do Ministro do Desenvolvimento da 
Industria e Comercio e a Coordenadoria de Assuntos lnter
nacionais do mesmo Ministerio informam que a hip6tese 
de suspensao das vendas de a9ucar brasileiro para o mer
cado externo nao foi nem mesmo aventada, e o Ministerio 
do Desenvolvimento da Industria e Comercio se apressa 
em nao dar foros de veracidade a essas especula90es. 

Brasilia, 4 de novembro de 1989. 

polltica nuclear: ii reuniao do comite 
permanente brasil - argentina 

Comunlcado a lmprensa 

Realizou-se na cidade de sao Paulo, nos dias 7 e 8 de 
novembro de 1989, a segunda reuniao do Comit& Perma
nente Brasil - Argentina sobre polftica nuclear. Tal Co
mitA da continuidade b tarefas do Grupe de Trabalho 
sobre Polftica Nuclear que se reuniu em 6 (seis) oportuni-

dades, desde sua cria9ao pela Declaravao Presidencial de 
Foz do lgua9u. 

Participaram dos trabalhos do Comitll funcionarios de am
bas as Chancelarias e das respectivas comissOes de ener
gia nuclear. A delega9ao brasileira foi presidida pelo Em
baixador Sebastiao do Rego Barros Netto, Subsecretario 
Geral do Ministerio das Rela90es Exteriores para Assuntos 
EconOmicos e Comerciais, e pelo Dr. Rex Nazare Alves, 
Presidente da Comissao Nacional de Energia Nuclear. A 
delegayao argentina, pelo Embaixador Mario Gampora, 
Secretario de Estado de Polftica Exterior, e pelo Dr. Manuel 
Mondino, Presidente da Comissao Nacional de Energia 
AtOmica. 

Participaram, tambem, da reuniao, empresarios brasilei
ros e argentinas integrantes do Comiti Empresarial Ar
gentino-Brasileiro da Area Nuclear (CEABAN). 

Foi avaliado, no decorrer da reuniao, o estado dos distin
tos projetos de cooperac;ao bilateral, bem como foram 
analisadas novas possibilidades de cooperac;ao. Avanc;ou
se, tambem, na considerac;ao de questOes polfticas e 
tecnicas de interesse comum no campo dos usos pacffi
cos da energia nuclear. 

Em cumprimento do que foi decidido na ocasiao da visita 
do Presidente Carlos Menem ao Brasil, em agosto ultimo, 
ambas as delegay6es deram curso aos estudos, junta
mente com os empresarios da area nuclear, para a confec
yao da primeira lista comum prevista no Anexo I ao Proto
colo 17 Sobre Cooperac;ao Nuclear, e tomaram as medi
das necessarias para tornar operative tal acordo no mais 
breve prazo possfvel. 0 referido Anexo previ o interc!m
bio de bens para centrais nucleares de ambos os pafses, 
num contexte de equilibria e complementaridade. 

Ambas as delegay6es coincidiram na importAncia da pro
duyao de radiois6topos destinados a usos medicos, in
dustriais e agrfcolas e acordaram priorizar a elaborayao de 
um programa para seu fornecimento recfproco, em cara
ter substitutive e complementar. 

Os dois parses, reconhecendo a importAncia da preserva
yao do meio ambiente, trocaram informay6es sobre suas 
medidas de proteyao ambiental na area nuclear e decidi
ram intensificar este intercAmbio. 

Final mente, as delegayOes visitaram as instalayOes do Ins
titute de Pesquisas Energeticas e Nucleares (IPEN), em 
sao Paulo, e do Centro Experimental de Aramar, no Muni
cipio de lper6. 

sao Paulo, 9 de novembro de 1989. 

101 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

republica do lfbano elege novo 
presidente 

Nota llmpren .. de 10 de novembro de 1989 

0 Governo braslleiro sauda a elei~o do deputado Rene 
Moawad l Presld8ncla da Republica do Ubano como urn 
ato posltivo tanto para a reinstltui~o da normalidade insti
tuclonal naquele pafs amigo, quanto para a restitui~o do 
Ubano ao pleno exerclclo de sua soberania poiftica e inte
gridade territorial, livre de ocupa~o militar estrangeira. 

assassinato de jesuitas em el salvador 

Nota llmpren .. 

0 Brasil recebe com indigna~o a notlcia do assasslnio de 
seis sacerdotea jesultas em B Salvador. 0 ato covarde 
merece a mais forte repulsa do povo brasileiro e a conde
na~o da comunidade das na¢es. 

0 Governo brasileiro renova apeio veemente a todas as 
partes envolvidas no conflito de El Salvador para que 
iniclem negocia¢es no mala breve prazo, seguindo as 
diretrizes da resolu~o aprovada, por unanimidade, em 14 
do corrente, pela Assembleia Geral da OEA. de tal forma 
que o pals possa reencontrar o camlnho da paz e da 
cond6rdia. 

Brasma, em 17 de novembro de 1989. 

atentado fatal no libano 

Comunlcado llmpren .. de 22 de novembro de 1989 

0 Governo braslleiro tomou conhecimento com profunda 
consterna~o da notlcia do atentado fatal que ceifou a vida 
do Presidente Rene Moawad do Ubano. 

fv) associar-se l dor do sofrido povo libanlls, o Governo 
brasileiro repudia com veemlncia mais esse ato desuma
no que compromete as perspectivas de reconstruyio na
cionai do Ubano e agride a pr6pria comunidade interna
cional. 

secretario-geral das rela~oes 
exteriores visita o japAo 

Nota llmpren .. de 23 de novembro de 1989 

Nos dias 21 e 22 de novembro corrente, o Secretario-geral 
das Rela¢es Exteriores, Embaixador Paulo Tarso Recha 
de Uma, visitou o Japlo. Nesta ocasilo, manteve c:Onver
sa¢es com o Vice-Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do 
Japlo, Embalxador Takakazu Kuriyama, com quem assi
nou urn "Registro de Conversa¢es· (em anexo) estabele
cendo urn mecanismo de consuitas entre os dois parses 
para examinar, de forma regular, assuntos de interesse 
comum, tanto no que diz respeito as rela~es bilaterais 
como l situa~o internacional. 
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A instltui~o deste mecanismo e expresalo do desejo das 
duas partes de intensificar o dlilogo polftico-diplomltlco 
bilateral. Reflete o excelente nlvel de entrosamento exis
tente entre os dois palses e a intensidade do relaciona
mento nos mais dlversos campos. 0 Japlo e nosso maior 
parceiro comercial na Asia, tendo as transa¢es nos dois 
sentidos atingido o patamar de US$ 3,2 bilhOes em 1988. 
~ tamb6m o terceiro maior investidor estrangeiro na eco
nomia brasilelra. Capitals japoneses particlpam de impor
tantes empreendimentoa conjuntos no Brasil. Vale citar a 
USIMINAS, a ISHIBRAS, a ALBRAS, o Projeto Carajls e a 
CENIBRA. 0 Programa Nipo-Brasileiro de Desenvolvimen
to do Cerrado, no qual e importante a coopera~o flnan
ceira e tecnica nipOnica, e outro exemplo. 

Por outro lado, e fato corrente que o Japlo vern assumin
do urn papel cada vez mais presente no cenlrio politico 
internacional, em consonlncla com a pujanc;a econOmica, 
financeira e tecnol6gica de que dispOe. Trata-se, assim, 
do momenta certo para ampliar OS contatOS diplomlticos 
entre os dois parses. Diante deste fato, e tamb6m indis
penslvel nlo perder a perspectiva de Iongo prazo do 
relacionamento nipo-brasileiro, que deve incorporar os 
desafios e os estlmulos da complexa realldade do mundo 
atual. Como o Presidente Sarney afirmou em entrevista l 
imprensa concedida em T6quio em fevereiro passado, 
abrem-se perspectivas "para uma coopera~o multo mais 
ampla" entre Brasil e Japlo. 

AJem dos contatos que mantera no Ministerio dos Neg6-
cios Estrangeiros, o Secretario-geral entrevistou-se com 
outras altas autoridades do Governo japon8s, bern como 
com ilustres personalidades do pals. 

Reglatro de Conver .. 96ea 

0 Senhor Takakazu Kuriyama, Vice-Ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros do Japlo, eo Senhor Paulo Tarso Recha de 
Uma, Secretario-geral das Rela¢es Exteriores do Brasil, 
encontraram-se em T6quio, em 22 de novembro de 1989, 
e intercambiaram opiniOes de forma util e franca sobre 
assuntos de interesse mutuo. 

Ambas as partes, convencidas da importlncia de consul
tas de alto nlvel entre os dois Governos - sobre temas que 
dizem respeito tanto A situa~o internacional, em particu
lar na Asia e na America Latina, como As rela¢es bilaterais 
- reconheceram a responsabilidade de cada pals, en
quanta membro da comunidade internacional, na tarefa 
de contribuir para a busca de soluQOes justas e duradouras 
dos problemas internacionais contemporlneos. 

fv) final do encontro, ambas as partes reafirmaram a n• 
cessidade de revitalizar as consultas governamentais de 
alto nlvel entre o Brasil eo Japlo e desejaram deixar regis
tro do seguinte: 

1. Sem prejulzo da utiliza~o permanente dos ca
nals diplomaticos, ambas as partes manterlo consultas 
de alto nivel, em principia anuais, para examinar a situa
ylo internacional e o conjunto das rela¢es entre os dois 
parses; 
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2. As delega~es as consultas serio normal mente 
chefiadas por funcionarios de alto nfvel das duas Chance
larias; 

3. Tais consultas poderio realizar-se no Japio ou 
no Brasil, conforme conveniente, em datas e com agendas 
que poderio ser estabelecidas por via diplomatica; 

4. Por consentimento mutuo, grupos de estudo ou 
de trabalho poderio ser estabelecidos para examinar 
temas especificos. Cada delega~o podera incluir outras 
autoridades dos dois governos, quando conveniente, le
vando-se em considera~o a agenda das reuniOes. 

T6quio, 22 de novembro de 1989. 

Takakazu Kurlyama 
Paulo Tarso Flecha de Uma 

a~ao militar norte-americana no 
panama 

Nota a lmprensa de 20 de dezembro de 1989 

0 Governo brasileiro tomou conhecimento, nesta madru
gada, com surpresa e grave preocupa~o. da actio militar 
norte-americana no Panama. Fiel as normas e principles 
juridicos que regem as relactOes entre os Estados, con
substanciados nas Cartas das Na~es Unidas e da OEA, 
e anotando o fato de que permanece aberta uma Reuniio 
de Consulta sobre o assunto, o Brasil, que condena o uso 
da forcta nas controversias internacionais, deplora os acon
tecimentos no Panama e faz um veemente apelo para que 
seja encontrada uma soluctao pacifica e imediata para a 
crise, com base no respeito aos principios de autodeter
minactao e nao-intervenctio. 

brasil sediara conferencia da onu 
sobre meio ambiente e 
desenvolvimento em 1992 

Nota a imprensa de 22 de dezembro de 1989 

Por meio de resolu~o aprovada hoje por consenso, a 
Assembleia Geral das NactOes Unidas acolheu o ofereci
mento do Governo brasileiro de sediar a Conferencia das 
Nactoes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 
A Conferencia devera realizar-se em junho de 1992, vinte 
anos ap6s a primeira conferencia global sobre meio am
biente, que se realizou em Estocolmo. 

Cabera a Conferencia de 1992 elaborar e proper estrate
gias e medidas para center e reverter o processo de 
degradactio do meio ambiente, no contexte dos esforctos 
nacionais e internacionais para a promoctao de um desen
volvimento sustentavel e ambientalmente saudavel em 
todos os paises do mundo. 

Reconhecendo que a promoctao do desenvolvimento eco
nOmico nos paises em desenvolvimento e essencial para 

o equacionamento dos problemas ambientais, e apontan
do os parses desenvolvidos como os principais responsa
veis por aqueles problemas, a resolu~o enumera as 
seguintes questOes ambientais, entre outras, como mere
cedoras de aten~o especial por parte da comunidade 
internacional: 

a ) Prote~o da atmosfera, palo combate as altera~es 
climaticas, a destrui~o da camada de ozOnic e a po
lui~odo ar; 

b ) Prote~o da qualidade e do abastecimento de agua 
potavel; 

c ) Prote~o dos mares e oceanos; 
d ) Combate a desertifica~o e ao desmatamento; 
e ) Conserva~o da diversidade biol6gica; 
f ) Utiliza~o ambientalmente correta da biotecnologia; 

g ) Manejo ambientalmente correto de residues perigo-
sos e substlncias t6xicas e prevenctlo do trafico ilegal 
desses produtos: 

h ) Melhoria das condi~es de vida e trabalho das popu
lactOes carentes; e 

i ) Prote~o das condi~es de saude humana e melhoria 
da qualidade de vida. 

AAssembleia Geral das Na~es Unidas decidiu ainda esta
belecer um Co mite Preparat6rio, aberto a todos os paises, 
com a functio de elaborar uma agenda provis6ria para a 
Conferencia, definir diretrizes para orientar a prepara~o 
dos Estados participantes e preparar decisOes a serem 
submetidas a considera~o e aprova~o da Conferencia. 

vioh}ncia na romania 

Nota a lmprensa de 23 de dezembro de 1989 

0 Governo brasileiro tomou conhecimento, com conster
nactio e preocupactio, dos gravissimos acontecimentos 
que, nos ultimos dias, tern abalado a vida da Romenia e 
expressa repudio pelas formas violentas de imposictlo da 
ordem, que levaram a tragica perda de vidas humanas. 

0 Governo brasileiro manifesta solidariedade pelo sofri
mento do povo romeno, lamenta profundamente as viti
mas e espera que, no mais breve prazo, as armas sejam 
depostas e se restabelecta, com o plene respeito aos 
valores da democracia e dos direitos humanos, a ordem 
e a harmonia naquele pais. 

recrudescimento da presen~a de 
garimpeiros brasileiros na venezuela 

Nota a imprensa de 26 de dezembro de 1989 

Tendo em vista o que parece serum recrudescimento da 
presencta de garimpeiros brasileiros em territ6rio venezue
lano, os Ministros Abreu SodreeReinaldo Figueredo inter
cambiaram as mensagens a seguir transcritas: 

"Senhor Ministro, 

0 Embaixador Renate Prado Guimaries teve oportuni-
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dade de relatar-me os recentes acontecimentos na fron
teira entre o Brasil e a Venezuela. 

Vejo, como Vossa Excel@ncia, com profunda preocupa
gao, o que parece ser urn recrudescimento da presenya 
de garimpeiros brasileiros em territ6rio venezuelano. Co
mo em ocasiCies anteriores, desejo, neste memento, rea
firmar o claro interesse de meu governo em colaborar com 
as autoridades venezuelanas na busca de soluc;Cies mais 
permanentes para esta questao. Julgo, a prop6sito, e te
nho certeza de que Vossa Excel@ncia compartilha minha 
apreciac;ao, que nao e aceitavel que atividades ilegais pes
sam vir a perturbar o excelente estado das Relac;Cies entre 
os nossos dois parses. Tendo em conta o nosso inequrvo
co desejo de cooperac;ao, informo Vossa Excel@ncia de 
que determinei, ainda hoje, o inicio de estudos adicionais 
sobre o assunto. 0 fenOmeno do garimpo e por si s6 de 
dificil controle, ainda mais se associarmos o fato de que 
nossas regioes fronteiriyas, por suas caracteristicas geo
graficas, nao favorecem a ac;Ao eficaz das instituic;Cies es
tatais. Quero crer, todavia, que a boa vontade polltica de
monstrada pelos nossos governos permitira encontrar 
aleternativas validas. 

Parece-me, assim, oportuno, que determinemos aos se
tores competentes de nossas Chancelarias a convocac;ao 
de uma reuniao, nos melhores prazos possiveis, para in
tercambio de opinioes sobre este tema e outros que com
poem nossa agenda bilateral. 

No aguardo da resposta de Vossa Excel@ncia, aproveito a 
oportunidade para renovar os protestos de minha mais 
alta considerac;ao. 

Roberto de Abreu Sodre•. 

"Excelencia: 

Tengo Ia honra de saludar a Vuestra Excelenciaen laopor
tunidad de referirme al mensaje que, con fecha 14 de los 
corrientes, tuvo a bien dirigirme a prop6sito de Ia informa
ci6n que le presentara el Embajador Renato Prado Gui
maraes, acerca de los recientes acontecimientos en Ia 
frontera entre Venezuela y Brasil. 

Aprecio altamente Ia manifestaci6n de preocupaci6n de 
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Vuestra Excelencia ante Ia situaci6n planteada por Ia pe
netraci6n de "garimpeiros" en territorio venezolano, asi 
como Ia reiteraci6n del interes del Gobierno del Brasil en 
colaborar con las autoridades venezolanas en Ia busqueda 
de una soluci6n permanente para ese problema. 

Comparto plenamente el punto de vista de Vuestra Exce
lencia en el sentido de que las cordiales relaciones que 
prevalecen entre nuestros paises no deben verse pertur
badas como resultado de esas actividades ilegales lleva
das a cabo por ciudadanos brasileiios. 

Estamos conscientes de que las caracterrsticas particula
res de Ia regi6n en Ia cual se ha registrado Ia actividad de 
los "garimpeiros" ameritan el esfuerzo combinado de 
nuestros gobiernos, dentro del esplritu de buena voluntad 
caracterrstico de nuestras relaciones reciprocas, para erra
dicar tan deplorable situaci6n. 

Dentro de este orden de ideas, y acogiendo Ia invitaci6n 
que formula Vuestra Excelencia, me permito proponerle 
Ia celebraci6n, dentro del plazo mas breve posible, de una 
reuni6n de nuestros respectivos Vice-Ministros de Rela
ciones Exteriores, asistidos de los Directores competentes 
en Ia materia, a fin de examinar Ia situaci6n e identificar 
las medidas practicas de urgencia que habrla necesidad 
de adoptar a corto plazo. Tal reuni6n podria efectuarse en 
Caracas, en Ia fecha mas inmediata posible pudiendo 
contemplarse ademas una visita a los lugares afectados, 
a fin de que las propuestas que emanen de dicha reuni6n 
tengan debidamente en consideraci6n las circunstancias 
actuales que rodean el problema. 

Confiado en que Ia propuesta anterior recibira acogida 
favorable por parte de Vuestra Excelencia yque podremos 
ponerla en aplicaci6n cuanto antes, me valgo de Ia oca
si6n para renovar las seguridades de mi mas alta conside
raci6n. (Firmado). 

Relnaldo Figueredo Planchart 
Ministro de Relaciones Exteriores" 

Os governos brasileiro e venezuelano convieram realizar 
em Caracas, a partir de 16 de janeiro de 1990, reuniao de 
coordenac;Ao para exame deste e outros t6picos da agen
da bilateral. 
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dia mundial da alimenta~ao 

Mensagem do Presldente Jose Sarney ao 
Dlretor-geral da FAO, Edouard Saouma, de 16 de 
outubro de 1989 

Por ocasiao da passagem do Dia Mundial da Alimenta98-o, 
em que se celebra igualmente o aniversario de cria9ao da 
Organiza98-o das Na9oes Unidas para a Alimenta9ao e a 
Agricultura, desejo associar-me a todos os que reconhe
cem o inestimavel labor desenvolvido pela Organizayao 
em prol da erradicayao da fome, da miseria e da subnu
tri98-o que atingem grande parte da populayao do mundo. 
A FAO vern desenvolvendo oportuno trabalho no sentido 
de promover a melhoria da qualidade de vida das popu
layaes nos pafses em desenvolvimento e de conciliar o 
aumento da capacidade de produ9ao de alimentos no 
mundo com preocupa9oes de ordem ambiental. 

Vivemos em um mundo de recursos finites que devem 
atender as necessidades crescentes de bem-estar das po
pulayaes. Nos pafses desenvolvidos, nfveis elevados de 
qualidade de vida foram obtidos as custas de padrOes de 
consume indiscriminado e desperdfcio, que continuam 
exercendo fortes pressOes sobre o meio ambiente huma
ne; no mundo em desenvolvimento, as condiyaes s6cio
econ0micas extremamente adversas estao na origem do 
cfrculo vicioso que associ a pobreza e degradayao am bien
tal. 

~ precise reverter essa situayao. 

0 aumento da produ98-o agricola e o controle da contami
na98-o alimentar requerem o fortalecimento da coopera
yao internacional. A consecuyao desses objetivos passa 
pela utiliza98-o racional dos recursos naturais e pela pre
serva98-o da qualidade do meio ambiente, e supOe a 
elimina98-o dos bolsOes de pobreza, subnutriyao e miseria 
que subsistem no mundo de hoje. 

A FAO aderiu recentemente a Declara98-o de Polfticas 
Ambientais e Procedimentos Relatives ao Desenvolvimen
to EconOmico (CIDIE). A Declara98-o, entre outros princi
pios, ressalta que o crescimento econOmico e social e 
essencial para aliviar os problemas ambientais no Terceiro 
Mundo e que aos Governos cabe o direito soberano de de
terminar seus pr6prios modelos e prioridades de desen
volvimento. Entendemos que a promoyao do desenvolvi
mento sustentado nos paises em desenvolvimetno requer 
a alocayao de recursos adicionais e concessionais pelas 
instituiyaes financeiras internacionais para projetos de de
senvolvimento e prote98-o ambiental. Sustentamos igual
mente que a esses pafses se deve assegurar o livre acesso 

a informa98-o cientifica e as tecnologias de produ98-o am
bientalmente sadias. 

A importancia que a sociedade brasileira atribui a preser
va98-o do meio ambiente esta refletida inclusive nos dis
positives da nova Constitui98-o Federal. Conscientes da 
necessidade de compatibilizar o imperative do desenvol
vimento econOmico e social com a prote9ao de nosso 
patrimOnio ecol6gico, temos buscado aperfeiyoar os ins
trumentos legais e refor9ar os mecanismos institucionais 
responsaveis pela gestae ambiental. 0 Programa "Nossa 
Natureza" lanyou as bases de uma polftica ambiental 
especificamente dirigida para a regiao amazOnica. 

Nao ignoramos a importancia da questao ambiental frente 
aos imperatives do crescimento econOmico e da melhoria 
dos indicadores sociais em nosso pais, nem somes insen
siveis aos muitos desafios que ainda teremos de enfrentar 
nessa area; apraz-nos, por conseguinte, saber que pode
remos contar com a Cooperayao da Organizayao dirigida 
por Vossa Excell!ncia na consecuyao dessa tarefa funda
mental que e a conjugayao do desenvolvimento e melho
ria dos padrOes alimentares das popula90es com a 
prote98-o do ambiente. 

Renovo a Vossa Excel@ncia os melhores votos de @xito aos 
empreendimentos da FAO. 

Jose Sarney 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 

terremoto nos eua 

Mensagem do Presldente Jose Sarney ao Presldente 
dos Estados Unldos da America, George Bush, de 20 

de outubro de 1989 

Prezado Presidente Bush, 

Consternado com as notrcias sobre os tremores de terra 
na regiao Norte da Calif6rnia, que causaram numerosas 
perdas humanas, desejo apresentar-lhe, em nome dos 
layos de amizade que unem os povos brasileiro e norte
americana, as mais sinceras condol@ncias. 

Queira transmitir as familias das vftimas a solidariedade 
do meu Governo, que coloco a disposi98-o do Governo de 
Vossa Excel@ncia para todo o apoio possfvel. 

Com amizade e mais alta considera98-o, 

JoseSarney 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 
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elei~o presidenclal no chile 

Mensagem envlada pelo 
Presldente Jose Sarney ao 
candldato vltorloso na elelc;io 
presldenclal no Chile, Patricio Aylwin, 
de 16 de dezembro de 1989 

E com a maior satisfa~o que, em nome do povo e do 
Governo brasileiros e em meu pr6prio, transmito a Vossa 
Exce!Ancia os mais calorosos cumprimentos por sua ex
pressiva vit6ria na Elei~o Presidencial de 14 de dezembro 
corrente. A volta do Chile ao convivio das nayOes demo
craticas da America do Sui constitui fato da mais alta 
importAncia e seguramente propiciara novo impulso ao 
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processo de entendimento e integra9Ao entre os palses do 
continente. 

Estou certo de que as tradicionais relayOes entre o Brasil 
e o Chile, sempre caracterizadas pela coopera~o e ami
zade, entrarao agora em uma fase de horizontes amplia
dos e mais acentuado dinamismo. 

Auguro a Vossa ExceiAncia os mais sinceros votos de 
ventura pessoal e de uma gestao plena de realizayOes 
para a nobre nagao chilena. 

Cordiais saudagoes, 

JoseSarney 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 
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"arcalsmo e modernidade em jose lins 
do rego": lan~amento de livre em 
caracas 

Informative de 27 de outubro de 1989 

Sob a egide da Embaixada do Brasil em Caracas, e em re
gime de co-edi~o com o "Fondo Editorial Tropikos" da
quela Capital, foi lanyado o livro Arcafsmo e Modernidade 
em Jose Uns do Rego, de Magara Russotto, professora 
titular de literatura latina-americana na Universidade Cen
tral da Venezuela (UCV) e professora convidada na Univer
sidade Sim6n Bolivar e na Universidade de sao Paulo. 

0 lan~amento da obra, definida por sua autora como 
estudo tematico, ideol6gico e estilistico do conjunto da 
obra de Jose Uns do Rego, e dirigida a publico nao-aca
d@mico, traduz o empenho do Setor Cultural da Embaixa
da em Caracas em divulgar autores brasileiros pouco 
conhecidos no continente latino-americano, e em, ao mes
mo tempo, estreitar a colabora~ao ja existente com os 
estabelecimentos de ensino na Venezuela. 

restaura~o do palacio itamaraty 

Informative de 4 de dezembro de 1989 

RESTAURACAO 

A restaura~o do Palacio ltamaraty foi iniciada em dezem
bro de 1987 pela cria~ao de Comissao lnterministerial com 
participa~ao de representantes dos Ministerios das Re
la¢es Exteriores e do Ministerio da Cultura, sob a presi
d@ncia do Ministro Carlos Garcia. 

Foi realizada com recurso do Ministerio das Rela~oes 
Exteriores e apoio tecnico da SPHAN/FNPM, atraves de 
sua s• Diretoria Regional. 

Os trabalhos preliminares de levantamento da situa~o do 
im6vel demonstraram, desde logo, extensao e complexi
dade maiores do que a expectativa. 

Urn trabalho cuidadoso de prospec~oes e pesquisas do
cumentais resultou num cadastramento rigoroso da situa
~o do ediffcio. As primeiras interven~oes de obras cor
responderam a recupera~ao integral dos telhados com a 
substitui~ao de todos os elementos comprometidos e a 
coloca~o de mantas de polietileno como prote9ao suple
mentar. Prospec9oes por percussao realizadas nas alve
narias externas indicaram a necessidade de sua subs
titui~ao integral. 

Com a conclusao dos telhados foram iniciadas as inter
venyoes internas, que transformaram o predio em urn 
grande canteiro de obras, tao diversas e extensas quanto 
delicadas no processo de sua restaura~ao. 

Foram entao retirados todos os elementos decorativos, 
inclusive das fachadas, para sua recomposi~ao e posterior 
reintegra9ao: 

Ao mesmo tempo tratava-se da restaura~o dos elemen
tos artfsticos e decorativos internes, tais como a restaura
~ao da cupula, incluindo douramento, a restaura~ao do 
paine! de Rodolfo Amoedo, ao mesmo tempo em que se 
recuperavam os lustres, as sanefas e tape~arias d'Aubus
son, o mobiliario e se fabricavam especialmente os teci
dos de parede obedecendo padronagens originais. 

Para a impermeabilizayao das varandas laterais foi retira
do e mapeado o piso de ladrilho hidraulico e posterior
mente reassentado, enquanto no terra9o norte foi retirado 
o marmore, executada a impermeabilizayao e recoloca-
9ao de novo piso. 

As pedras das fachadas receberam uma limpeza prelimi
nar com jatos de vapor d'agua. 

Finalmente, para garantir o funcionamento eficiente do 
conjunto arquitetOnico do ltamaraty, foram projetadas e 
executadas as instala9oes prediais, inclusive sistema de 
detec9ao de inc@ndio. 

AROUITETURA 

0 neoclassico predominou na arquitetura do Rio de Janei
ro, da segunda decada ate o terceiro quartel do seculo XIX, 
e foi, por excel@ncia, o estilo do perfodo imperial. 

Em Portugal ja se entrevia na reconstru~o pombalina de 
Lisboa depois do terremoto de 1755, e se afirmaria em 
dois monumentos - o Teatro sao Carlos (1792) e o 
Palacio da Ajuda (1802). 

No Brasil, conjugado com o rococ6, se insinuara desde 
antes do ultimo quartet do seculo XVIII, no Palacio Grao 
Para (1767) e no projeto do Sargento Mor aquiteto Cosme 
Damiao da Cunha Fidie (1811) para o ediffcio da Pra9a do 
Comercio na Bahia. 

No Rio de Janeiro, se anunciara igualmente no ultimo 
quartet do seculo XVIII. Desse perfodo e exemplo signifi
cative a constru9ao no Pa9o de Sao Cristovao do Portae 
presenteado ao Principe Regente pelo Duque de Nor
thumberland, replica do que foi projetado em 1769 por 
Robert Adam para o "Sion House", em Londres. 
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Neste mesmo ano, chegou ao Rio de Janeiro o arquiteto 
. Grand Jean de Montiguy, integrante da Missao Artlstica 
P:rancesa e mestre do neoclassicismo, responsavel pelo 
projeto da primitiva CAmara do Comercio, hoje Casa 
FranQa - Brasil, cuja restaurayao esta em processo de 
conclusao. 

E nesse periodo de nossa hist6ria da arquitetura que se 
situa o Palacio ltamaraty, originalmente residincia do 
Barao, depois Marquis do ltamaraty. 

Contemporlneos desse periodo sao a Casada Marquesa 
de Santos, hoje Museu do Primeiro Reinado, o Hospicio 
Pedro II, ocupado pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, a Casada Princesa Isabel, atual Palacio Guana
bara, a Casa da Moeda, hoje Arquivo Nacional e a Casa 
do Barao de Nova Friburgo, antigo Palacio do Catete e 
atual Museu da Republica. 

seminario sabre direitos humanos 

lnformativo de 4 de dezembro de 1989 

Foi inaugurado esta manha, no audit6rio do lnstituto Rio 
Branco, o Seminario sobre Direitos Humanos para funcio
narios de Ministerios de RelaQoes Exteriores da America 
Latina. Este Seminario prosseguira ate quinta-feira, sete 
de dezembro, no mesmo local. 0 evento e patrocinado 
pelo lnstituto Rio Branco e pelo lnstituto lnteramericano de 
Direitos Humanos, que tem sede em sao Jose da Costa 
Rica. 

Asessao de inauguraQio, presidida pelo Consultor Juridi
co do ltamaraty, esteve presente a Diretora do lnstituto 
lnteramericano de Direitos Humanos, Ora. Sonia Picado, 
que e tambem juiza da corte lnteramericana de Direitos 
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Humanos. 0 Chefe do Departamento de Organismos 
lnternacionais do ltamaraty proferiu urn discurso de boas
vindas aos participantes, provenientes dos seguintes 
parses: Argentina, Bolivia, Canada, ColOmbia, Costa Rica, 
El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, Mexico, Ni
caragua, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. 

Durante os quatro dias do Seminario, proferirao conferl!n
cias: o Consultor Jurldico do ltamaraty, Professor AntOnio 
Augusto Canyado Trindade, sobre "Problemas Comuns 
de lmplementayao dos lnstrumentos lnternacionais de 
ProteQaO a Pessoa Humana"; o Doutor Carlos Villan Duran, 
do Centro de Direitos Humanos das Nayaes Unidas em 
Genebra, sobre "Atividades das Nayaes Unidas no Ambito 
dos Serviyos de Assessoramento e Assist@ncia Tecnica em 
Materia de direitos Humanos"; o Secretario-executivo da 
Comissao lnteramericana de Direitos Humanos, Doutor 
Edmundo Vargas Carreno, sobre ·o Sistema lnterameri
cano de Promoyao e ProteQio da Pessoa Humana"; o 
Delegado Regional do Comit@ lnternacional da Cruz Ver
melha para a Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguai e Uru
guai, Doutor Christophe Swinarski, sobre "0 Direito 
lnternacional Humanitario"; o Consultor jurldico para a 
America do Sui do Alto Comissariado das Nayaes Unidas 
para Refugiados, Doutor Jaime Ruiz de Santiago, sobre 
"0 Direito lnternacional dos Refugiados". 

Os participantes, funcionarios de alta hierarquia enviados 
pelos Ministerios de RelaQoes Exteriores dos parses men
cionados, formarao uma mesa-redonda para analisar os 
principais problemas de gestio de politicas, programas e 
instrumentos de proteQao dos direitos humanos. As 
conclusaes do grupo de trabalho serao compiladas e 
enviadas, na forma de relat6rio, a pr6xima sessao do 
Conselho Diretor do lnstituto lnteramericano de Direitos 
Humanos. 


